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Deze idee gaat over Europa. Bij D66 staat veel in het
teken van Europa, dit voorjaar zo mogelijk nog meer
dan anders. Het is al zo vaak gezegd: ‘Europa is binnenland’ en daarmee doelt D66 op de lotsverbondenheid tussen Nederland en Europa. Een sterk Europa is
goed voor Nederland en Europa is gebaat bij stevige
bemoeienis vanuit Nederland. Daar gaan de verkiezingen van het ep in juni over. Sophie In ’t Veld, onze
lijsttrekker bij die verkiezingen, opent daarom dit
Europa-nummer van idee.
2009 zal het einde markeren van het mandaat van zowel het huidige ep als de Europese Commissie. Maar
daar blijft het niet bij. De uitdagingen die ons pad
kruisen zijn niet mis te verstaan; kredietcrisis, economische crisis, klimaatverandering, energievoorzieningszekerheid. Biedt een Iers ‘ja’ meer kans op
eu-leiderschap in de wereld? Brengt het aantreden
van Obama een Europese herpositionering met zich
mee? Hoe zal de eu haar mannetje (moeten) staan bij al
deze uitdagingen? Dat staat centraal in dit nummer.
De aftrap komt van het Platform Europa van D66. Hoe
staat het met het Europese leiderschap en is daar een
rol weggelegd voor Nederland? Laurens Jan Brinkhorst is over dat laatste niet optimistisch. Hij bepleit
meer leiderschap door visie en politiek management.
De slagkracht van Europa is niet alleen afhankelijk
van eigen ambities, maar ook van de relatie tot andere
machtsblokken.
En hoe staat het dan eigenlijk met de relatie van de
eu tot andere machtsblokken. Mark Leonard van de
Council for Foreign Relations in Londen roept op tot
een herijking van de relatie tussen de Verenigde Staten
en Europa. De voorzitter van het College van Bestuur
van de TU Delft, Dirk Jan van den Berg, bekijkt de kenniskracht van Europa vanuit het perspectief van toenemende concurrentie uit China. Henk Kern van de
vakgroep Ruslandkunde van de Universiteit Leiden
houdt de relatie tussen Europa en Rusland onder de
loep.
Louise van Schaik van Instituut Clingendael vraagt
zich af of het leiderschap van de eu in de wereld op
klimaatterrein in stand kan blijven bij de onderhandelingen over een post-Kyoto-verdrag. Pieter Boot
van het Internationaal Energie Agentschap in Parijs
verbindt de belangen van klimaatverbetering en energievoorzieningszekerheid aan elkaar en betoogt dat
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Vanuit die mentaliteit zegt D66 volmondig ‘Ja!’
tegen Europa. Ook in dit nummer van idee. Van
kaft tot kaft staat dit nummer vol frisse ideeën
voor de toekomst van Europa. Want we hebben
een sterk en slagvaardig Europa nodig om de
uitdagingen van vandaag aan te kunnen gaan.
We leven in roerige tijden. Economische crisis,
immigratie, klimaatverandering, energievraagstukken, brandhaarden in het Midden Oosten
of Congo, terroristen, criminelen en ga zo maar
door. Het is geen wonder dat mensen zich onzeker
en angstig voelen, en dat ze behoefte hebben

D66’ers steken graag de handen uit de mouwen,
en bouwen zelf aan de toekomst. D66 heeft vertrouwen in de mensen en in de positieve krachten
in de samenleving. Als we gezamenlijk onze
schouders eronder zetten kunnen we als mensheid
enorm veel tot stand brengen. De verkiezing van
Obama is het ultieme bewijs dat mensen zich wel
degelijk laten inspireren door een boodschap van
hoop, idealen en (zelf )vertrouwen. Mensen laten
zich zeker wel mobiliseren met een beroep op hun
inzet en talenten.

Ook dit is de kracht van mensen. De wilskracht
om dromen waar te maken. De drang om te
presteren en naar iets beters te streven. Het plezier
en de bevrediging om iets tot stand te brengen.

Terwijl ik dit stukje schrijf kijk ik met
één oog naar de laatste 10 km rit van het
wk allround schaatsen in Hamar, waarbij Sven
Kramer de Noor Havard Bøkko verslaat in een magistrale race. De twee kampioenen zwepen elkaar
op tot prachtige prestaties. Ze gaan er helemaal
voor, geven het beste uit zichzelf voor het bereiken
van hun droom. Op hun beurt zijn deze sporters
een bron van inspiratie voor een nieuwe generatie
jonge schaatsertjes.
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De minst ambitieuze invulling zou een administratieve invulling zijn naar voorbeeld van de
Duitse president. Hoewel bondkanselier Angela
Merkel wereldberoemd is, kennen maar weinig
Nederlanders president Horst Köhler. Köhler
heeft dan ook slechts een ceremoniële rol. Iemand
van het kaliber Tony Blair zal waarschijnlijk geen
zin hebben in zo’n rol. Nee, een keuze voor Tony
Blair zou volgens velen duiden op een hoger ambitieniveau. Hij is iemand die op proactieve wijze
een gezicht zou kunnen zijn voor Europa en voor

Over wie de Permanente Voorzitter moet worden,
wordt in de media al hevig gespeculeerd. Je kunt
er zelfs op wedden. Van de genoemde kandidaten
is Tony Blair het bekendst. Over de taken die Tony
zou moeten gaan verrichten is het echter opvallend stil. Voor velen geldt dat de inhoud die de
eerste Permanente Voorzitter aan zijn rol geeft,
bepalend zal zijn voor het takenpakket. Simpel
afwachten wie het wordt getuigt echter van
weinig Europese ambitie, terwijl de roep om één
Europese stem in de buitenlandse politiek groter
is dan ooit. Een ding is duidelijk: zonder ambitie
zal de Permanente Voorzitter geen wereldhit
worden.

ter van de Europese Commissie. Momenteel krijgt
iedere zes maanden een andere regeringsleider
de voorzittershamer. Deze tijdelijke voorzitter
van de Europese Raad is slechts een primus
inter pares, oftewel een eerste onder gelijken.
Geen wonder dat Kissinger hem niet meteen
zou bellen, ook al is hij formeel aanspreekpunt
voor het buitenland. Het Hervormingsverdrag
biedt een oplossing voor dit gebrek aan een goed
aanspreekpunt. De tijdelijke voorzitter wordt
namelijk vervangen door een Permanente Voorzitter die steeds in functie is voor een periode
van tweeënhalf jaar. Wanneer de Ierse bevolking
genoegen neemt met de geboden concessies, zal
het Hervormingsverdrag eind 2009 in werking
treden. Begin 2010, ruim vijfentwintig jaar na
de hit van Ray Parker Jr, krijgt Europa dan een
Permanente Voorzitter.
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interview Laurens Jan Brinkhorst
Martijn de Vries

In Nederland heerst argwaan tegenover leiders.
‘Als je de macht hebt, ben je in Nederland per deﬁnitie verdacht’, aldus Brinkhorst. Een leider moet
in deze tijd bij uitstek de combinatie van visie en
politiek management bezitten, zo luidt het devies
van Brinkhorst. Visie op de samenleving, op
ontwikkelingen, op structuren. Net zo belangrijk

veert op als hem wordt gevraagd hoe hij staat
tegenover het hedendaagse leiderschap. Hij grijpt
terug op de jaren ’30 van de vorige eeuw. ‘Gaat u
gerust slapen, de regering waakt over u! Colijn
riep het en vervolgens werd Nederland door de
Duitsers onder de voet gelopen. Gebrek aan leiderschap is van alle tijden. Het is het soort leiderschap dat geen leiderschap is’.

Hoe ziet u het hedendaagse leiderschap in
Nederland en de EU? Laurens Jan Brinkhorst

Een duidelijke illustr
waarop met de kredie
hebben de kans laten
niveau een toezichth
ten. Een sterke markt
Het gebrek aan visie i
baar tijdens de algem
gen in de Tweede Ka
‘Het debat was geen
de wereld speelde. De
de sussende boodsch

je macht gebruiken o
te krijgen. ‘We zitten
vraagt om een breed
In de eu is in beperkt
in Nederland is het n
Brinkhorst.

‘ Europa, een kwe
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interview Laurens Jan Brinkhorst door Annelou van Egmond en Heleen Uijt d

Het zijn uitdagingen die vragen om leiderschap
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Deze posten zullen doorslaggevend zijn voor he
Europees leiderschap, maar zullen niet door Ne
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te denken. Nederland dobbert nu zo maar wat
mee. Als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en
Frankrijk in onderling overleg in staat zijn om
wereldvragen op te lossen, dan dient dat het
Nederlands buitenlands belang. Nederland kan
immers proﬁteren van die vooruitgang’. Ten
onrechte wordt in Nederland, volgens Brinkhorst,
vaak vergeten dat het subsidiariteitsbeginsel in de
eu twee kanten heeft. De betekenis die er dikwijls
in Nederland aan wordt gekoppeld is dat pas euactie gerechtvaardigd is als het beoogde effect niet
ook op nationaal, regionaal of lokaal niveau kan
worden bereikt. Keerzijde is dat de eu naast haar
exclusieve bevoegdheden ook maatregelen moet
nemen als die doeltreffender zijn dan actie op
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recente uitspraken van Al Gore over zijn twijfel of
de eu bij de klimaatonderhandelingen leiderschap
kan tonen. AL Gore stelde hierbij dat alleen de vs
dat kan. ‘Ik begrijp zijn twijfel over de eu. De eu is
niet sterk in het omzetten van woorden in daden.
De vs weten als geen ander machtspolitieke basis
te verwerven. Het aantreden van Barack Obama
biedt een nieuw perspectief. De man heeft visie.
Laat onverlet dat hij wel is ingekapseld in pressiegroepen. De tijd dat schout-bij-nacht Karel

Wat betekent het aantreden van de nieuwe
Amerikaanse president Barack Obama voor het
leiderschap van de EU? Brinkhorst verwijst naar

nationaal en regionaal niveau. ‘Er is gelukkig een
begin te zien van het besef dat Nederland een heel
gewoon Europees land is en dat we ons in Europa
op de wereld om ons heen moeten richten en waar
mogelijk ook richting moeten geven’. Met het
verbreden van een sterk eigen Europees referentiekader vergroten we onze visie.
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‘De positie van Nederland in de oorlog tegen
Irak is hier een goed voorbeeld. Beter was het
geweest als we ons niet onmiddellijk achter de
Amerikanen en de Britten hadden geschaard. We

Wat ziet u als gemiste kansen voor Nederland
om leiderschap te tonen in relatie tot de EU?

met soft power bezig en kan op terreinen als
ontwikkelingssamenwerking en klimaatbeleid
een sterkere rol spelen. Op hard power, zoals
defensie, zullen we nooit leidend worden en dat
zouden we ook niet moeten nastreven. Ik ben wel
van mening dat we meer moeten doen. Een grotere
betrokkenheid bij crisisbeheersing moet echter
niet een terugkeer betekenen naar de koloniale
periode. Die tijd is gevoed en ten onder gegaan
door nationalisme. Inmiddels overheerst bij ons
het besef dat we liever werken op basis van consensus en multilateralisme’. De eu is sterk op de
terreinen waar soevereiniteit van de lidstaten zeer
beperkt is, zo betoogt Brinkhorst. Maar laten we
niet vergeten dat de eu in de rest van de wereld een
voorbeeldfunctie heeft als eenheid van lidstaten.
Om als eenheid sterker te zijn, is soevereiniteit
opgegeven. Het Aziatische samenwerkingsverband asean kijkt bijvoorbeeld vol interesse naar
het eu-model. Een terrein waarop de eenheid van
de eu onomstreden is, is handelspolitiek. ‘Geen
enkele lidstaat van de eu pleit ervoor dit weer
terug te geven aan de lidstaten. Bij de dreiging van
een Amerikaanse oproep tot buy american, kan de
eu een vuist maken’. Ook ontwikkelingssamenwerking en klimaatbeleid zijn terreinen waarop
de eu leiderschap kan tonen. Voor de klimaatonderhandelingen over post Kyoto geldt echter: ‘the
proof of the pudding is in the eating’. Het leiderschap
van de eu hangt sterk af van de resultaten op eigen
klimaatdoelen.

Welke uitdagingen zijn een uitgelezen kans
voor de EU om leiderschap in de wereld te
tonen? ‘De eu houdt zich in eerste aanleg alleen

van nu begint met visie. En onze eigen, Euro
pese plaats in de toekomst zullen we zelf moeten
opeisen’.
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De navo is dus niet het aangewezen forum
om allerlei cruciale kwesties voor de transAtlantische relatie te bespreken, maar de huidige
Amerikaans-Europese institutionele architectuur
is dat evenmin. Formeel stoelt de samenwerking
op de trans-Atlantische Verklaring van 1990 en
de Nieuwe trans-Atlantische Agenda (nta) van
1995. Als ﬂexibel kader verbeterde en verbreedde
de nta de mate van wederzijdse betrokkenheid.

over begrip als aanpak van de grootste mondiale
vraagstukken zoals het internationale terrorisme,
Irak, Afghanistan, Iran, de klimaatverandering en
het Internationaal Strafhof.

De verkiezing van Barack Obama overbrugt de
politieke verschillen tussen Europa en de vs weer
substantieel. Er bestaan nog steeds aanzienlijke
meningsverschillen over ambitieniveau, prioriteitstelling en aanpak, maar men is het nu grotendeels
eens over de grootste uitdagingen. Bovendien is
de nieuwe Amerikaanse president waarschijnlijk
de eerste leider van na de ‘Speciale Relatie’ met
Groot-Brittannië. Hij ziet het koninkrijk liever een

consistent samenwerkingskader kan Europeanen
en Amerikanen helpen bij een beter begrip van
elkaars prioriteiten en bijdragen aan een gedeelde
visie op het beste beleid om de problemen het
hoofd te bieden. Bij gezamenlijke belangen
kunnen trans-Atlantische instellingen beide
partijen ondersteunen in een economische inzet
van hun middelen voor een gemeenschappelijke
aanpak. De wisseling van de wacht in Washington
biedt de vs en Europa een ideale mogelijkheid
om de institutionele banden aan te halen, terwijl
de Amerikaanse en Europese leiders een nieuwe,
zinvolle trans-Atlantische agenda ontwikkelen.
Bestaande instellingen schieten tekort
De navo is en blijft de belangrijkste organisatie
om de Europese veiligheid zeker te stellen.
Europese landen kunnen vertrouwen op de
garantie van artikel V en ook de rol van de navo
in Afghanistan en de Balkan is van cruciaal belang
voor de veiligheid van Europa. Maar de navo
is niet langer het juiste platform om te spreken
over grote strategische vraagstukken; noch over
niet-militaire onderwerpen, zoals de wereldwijde
ﬁnanciële crisis en de klimaatverandering, noch
voor de klassieke problemen van het buitenlandbeleid zoals de opkomst van Rusland en China en
Irans nucleaire programma. De eu zal zeker niet
langdurig de meest hoogwaardige militaire macht
zijn, maar haar opkomst als sleutelﬁguur op
veiligheidsgebied is een feit. Zij beschikt immers
over troeven waarover de navo niet kan beschikken, zoals het potentieel om civiele en militaire
middelen te combineren en toegang en bewegingsruimte waar vs en navo niet welkom zijn.
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antreden van een nieuwe democratische presinieuwe institutionele kaders van de grond te
ard, Daniel Korski en Ulrike Guérot stellen een
waaruit een nieuwe generatie Amerikaanse en
akers voortkomt die de relatie tussen de VS en
unnen verstevigen. Anders zal het niet mogeenlijke uitdagingen, van terrorisme tot de opffectief te bestrijden.
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Europa in de wereld / Europa en de wereld

Ten tweede is het belangrijk dat de eu-ministers
van Buitenlandse Zaken voortdurend op strategisch niveau in gesprek zijn met hun Amerikaanse
collega. Deze besprekingen kunnen worden
geïnstitutionaliseerd. Elke maand ontmoeten

‘ De eu lijkt vaak gehinderd
door de irritante
gelijke representatie’

Liever werken met nieuwe instellingen
President Obama kan meteen een nieuwe reeks
Euro-Atlantische instellingen neerzetten om de
dialoog op topniveau te versterken, contacten
op de werkvloer te verbeteren en opnieuw een
trans-Atlantische gemeenschap te vormen met
een nieuwe generatie beleids- en opiniemakers.
Dit kan op zes niveaus en moet gepaard gaan met
investeringen in formele en informele banden.
Op het hoogste niveau zou de Amerikaanse
president één keer per jaar tijdens de Europese
Raad moeten worden uitgenodigd voor een
informele discussie met de Europese leiders over
mondiale kwesties. De eerste stap kan de gelijktijdige organisatie zijn van eu- en navo-toppen,
waarop de nodige uitwisseling mogelijk is zonder
dat Amerikanen formeel meedoen aan Europese
vergaderingen. Indien succesvol, kan de Amerikaanse president vervolgens worden uitgenodigd
voor de Europese Raad.

gebrek aan Europese samenhang. Opeenvolgende
Amerikaanse regeringen hebben de Europese
integratie ondersteund, maar tegelijk hebben de
Amerikaanse beleidsmakers de verleiding niet
kunnen weerstaan om een ‘verdeel-en-heerspolitiek’ te spelen met de 27 lidstaten. Een recent
voorbeeld was het besluit om inzake de veiligheid
van de trans-Atlantische luchtvaart de Europese
Commissie te passeren en direct te onderhandelen
met een handvol Europese regeringen.

Betrekkingen (razeb) met de ‘tsaar’ van het
Europees buitenlands beleid, Javier Solana, en
de Europese Commissie. Het zou zinvol zijn als
de Amerikaanse ambtsgenoot twee keer per jaar
wordt uitgenodigd (met elk eu-voorzitterschap)
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Formele instellingen zijn onvermijdelijk log, dus
moet de eu ook investeren in de vernieuwing van
informele instellingen. Een goede start is het verder uitwerken van succesvolle kleinere fora zoals
de ‘eu-Drie’ van Groot-Brittannië, Frankrijk en
Duitsland met sg/hv Solana om te onderhandelen
met Iran, of het partnerschap Polen-Litouwen
dat met Solana werd gesmeed tijdens de Oranje
revolutie. eu en vs kunnen andere ‘contactgroepen’ instellen voor speciﬁeke vraagstukken,
samengesteld uit relevante eu-ministers van
Buitenlandse Zaken en de Hoge Vertegenwoordiger plus de Amerikaanse ambtsgenoot en eventueel nog andere Amerikaanse besluitvormers. Een
gestructureerde dialoog over Pakistan is allang
gewenst, voor Noord-Afrika moeten de mediterrane eu-landen deelnemen. De kleinere lidstaten
vrezen de dominantie van de grote landen in het

macht overstijgen. Het Europees Parlement
(EP) en het Amerikaanse Congres hebben al een
interparlementaire relatie via de trans-Atlantische
Legislators’ Dialogue. Deze koppeling kan worden
versterkt door hierin niet alleen de congresleden
te betrekken maar ook de senatoren en de voorzitters van alle 27 nationale commissies Buitenlandse
Zaken.
Het kan zelfs nuttig zijn om een klein Europees
Contactkantoor voor Legislatuur bij het Congres
in te richten met vertegenwoordigers van het ep
en nationale parlementen, alsmede een ep-Congres- taakgroep voor belangrijke kwesties zoals
Afghanistan, Pakistan en de klimaatverandering.
President Obama kan het belang van sterkere
trans-Atlantische wetgevende banden verder
benadrukken door het Europees Parlement, eventueel met de fractieleiders uit het Congres aan
zijn zijde, toe te spreken voor de parlementsverkiezingen van juni 2009. De laatste Amerikaanse
president die dit deed was Ronald Reagan op 8 mei
1985 – zelfs Bill Clinton heeft dit nooit gedaan.
Aangezien de Amerikaanse leider in april aanwezig zal zijn op de 60ste verjaardag van de navo in
Straatsburg-Kehl, moet ook een bezoek aan het ep
in Straatsburg een haalbare kaart zijn.
Harvard voor Bureaucraten in Oorlogsgebied
Als de betrekkingen tussen navo en eu zich verder ontwikkelen, kan een navo/eu-Universiteit
Voor Conﬂicten, Post-Conﬂictbeleid en Stabilisatie worden opgezet om ambtenaren te trainen, een
soort Harvard voor bureaucraten in oorlogsgebieden. Een ander potentieel nuttig instituut kan een
vs/eu Diplomatiek Centrum in Washington zijn,
gebaseerd op het model voor het Duitse Marshall
Fonds, om detacheringen van Amerikaanse en
Europese diplomaten bij de verschillende buitenlandse diensten te faciliteren. Onderdeel hiervan
kan een ‘Marshall-Monnet Fellowship’ zijn voor
jonge Amerikaanse en Europese ambtenaren bij
de Europese Commissie, het secretariaat van de
Raad, het Europees Parlement en de regeringen
van de eu. In het programma zullen een jaarlijkse
reﬂectie, halfjaarlijkse detacheringen en opleidingen opgenomen zijn. Om het Amerikaanse
leiderschap verder vertrouwd te maken met het
Europese strategisch denken en de besluitvorming, kan de eu tot besluit een verbeterd publiek
diplomatiek initiatief overwegen, inclusief een

VS en eu moeten een reeks initiatieven overwegen
ter verbetering van de contacten op de werkvloer.
Beide zijden worstelen met de complicaties
van tekortschietende en kwetsbare staten. Met
een nieuwe overeenkomst over informatieuitwisseling kunnen vs en eu simultaan een
Conﬂictpreventie Taskforce formeren met een
permanent secretariaat in Brussel. Dit secretariaat
coördineert de veiligheidsinformatie over zich
ontwikkelende conﬂicten en ontwikkelt analyses
en conﬂicthanteringstrategieën ter bespreking
van Amerikaanse en Europese leiders.
Dat zou ook nuttig geweest zijn voor een tijdige
signalering van de crisis in de oostelijke delen van
de Democratische Republiek Kongo (drc) en de
beste strategie om hiermee om te gaan.

lidstaten vertegenwoordigt, moet altijd deel
uitmaken van deze contactgroepen en zorgen voor
een goede doorgifte van informatie tussen alle
betrokkenen.
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Maar terwijl de onvoorspelbare driestheid van de
Russische geschiedenis patriotten zoals Gogol
en de zijnen met trots vervult, wekt deze in het
Westen zowel onder opiniemakers als onder
beleidsmakers eerder bezorgdheid op. Vanuit
westers perspectief wordt de verhouding met
Rusland – inderdaad als een voortrazende trojka –

met een wonderbaarlijk geluid, de aan ﬂarden
gereten lucht dreunt en verandert in een windhoos; alles wat er op aarde bestaat vliegt voorbij en
met verschrikte ogen treden andere volkeren en
staten terug om haar de weg vrij te geven’. Rusland
snelt vooruit en laat de wereld in verbijstering
terugdeinzen. De jeugdige, vitale en vindingrijke
Russen zullen de vermoeide bewoners van de oude
wereld hoe dan ook versteld doen staan. Hiermee
is vanuit Russisch perspectief een krachtig en
persistent beeld neergezet van de verhouding
tussen Rusland en Europa. Het sentiment dat in
dit beeld vervat wordt, is een belangrijk gegeven
voor eenieder die vanuit het Westen wil proberen
Rusland te begrijpen.

p elkaar is. Deze visie is in de loop van de geandering onderhevig geweest. Binnen Rusland
owel mensen met een positieve als mensen met
ing ten aanzien van de ander. Zal door de Ruseen planeconomie naar een markteconomie
sitievelingen de overhand krijgen?

De verhouding tussen Rusland en Europa is in de
cultuurgeschiedenis een klassiek probleem dat
in Rusland zelfs bekend staat als ‘de verdoemde
vraag’ en dat al meer dan twee eeuwen de geesten
zowel in Rusland als in het Westen in beroering
brengt. In het Russische discours onder hoger
opgeleiden stonden sinds het begin van de
negentiende eeuw de ‘slavoﬁelen’ tegenover de
‘westerlingen’.

Rusland in de tijd van de tsaren alsook later onder
het communisme, en het geldt nog steeds voor het
nieuwe Rusland van na de val van de Sovjetunie.
In dit essay gaat het om de historische achtergrond van de houding die Rusland en Europa
tegenover elkaar innamen. Welke ambivalenties
zijn hierin uitgekristalliseerd? En hoe werken
deze ambivalenties door in de positiebepaling ten
aanzien van het hedendaagse Rusland? Want voor
het verkrijgen van een helder zicht op de actualiteit kan het geen kwaad om daarin ook de spoken
uit het verleden te herkennen.
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Europa in de wereld / Europa en de wereld

Omgekeerd, werden in Europa door de waarnemers van Rusland russofobe tegenover russoﬁele
argumenten geplaatst. Aanvankelijk was Rusland
in het Westen vooral onbekend. Toen de Europese
staten in de late Middeleeuwen opkwamen gold
Rusland ondanks de verwantschap in taal, afstamming en geloof door zijn geïsoleerde en perifere
ligging als een oosters, barbaars en despotisch
rijk. Afgezien van rijkdommen in de vorm van pelzen en delfstoffen liet Europa zich weinig gelegen
liggen aan het dunbevolkte en onderontwikkelde
land in de verte. Dit veranderde allemaal met de
overwinning van Peter de Grote in de oorlog tegen
Zweden in 1721. In één klap vestigde Rusland zich
als grote mogendheid om rekening mee te houden
in het Europese statensysteem. Bij die gelegenheid
werd Rusland ook omgedoopt in een ‘keizerrijk’
en als zodanig door het Westen erkend. Deze
naamsverandering symboliseerde het begin van
de modernisering in Rusland. Peter introduceerde
technologieën en instituties uit het Westen en

Sinds de eerste uitwisseling van deze argumenten
heeft de discussie tussen slavoﬁelen en westerlingen zich herhaald in vele gedaanten, tot zelfs in
het debat tussen pro- en antiwesterse dissidenten
in de late sovjettijd. En hoewel beide stromingen
met elkaar twistten, hadden zij met elkaar gemeen
een groeiend besef van de Russische nationale
identiteit en ook het idee dat Rusland in de wereld
een eigen missie heeft te volbrengen. Zo is de houding van Rusland al twee eeuwen gevangen tussen
de positieve en negatieve projecties van de eigen
idealen op het Europa waaraan men zich spiegelt.

het orthodoxe geloof en de goede vader tsaar. De
maatschappelijke kwalen en tegenstellingen in
Rusland waren juist het gevolg van de door Peter
de Grote opgedrongen westerse modernisering die
tot egoïsme en tweedracht had geleid. Genezing
kon alleen gevonden worden in de eigen Slavische
cultuur die als tegenhanger van en alternatief voor
de Europese beschaving werd voorgesteld.

Dit positieve beeld van Rusland domineerde in
Europa gedurende de achttiende eeuw. Maar na
de nederlaag van Napoleon toen de Russen onder
Alexander I (1801-1825) als bevrijders van Europa
door Parijs marcheerden, sloeg dit beeld om. In de
negentiende eeuw namen alle landen van Europa
met uitzondering van Rusland geleidelijk in meer
of mindere mate het liberaliseringprogram van de
Franse Revolutie over. Het tsarenrijk hield echter
onverminderd vast aan het politieke systeem van
de autocratie, zijn religieuze legitimatie door de
orthodoxie en het burgerschapsmodel van de
onderhorigheid. Onder invloed van de Romantiek en het opkomend nationalisme keerde de
publieke opinie in Europa zich tegen Rusland,
met als climax een golf van russofobie ten tijde
van de Krimoorlog (1853-1856) waarin Rusland een
gevoelige tik op de vingers kreeg van een Europees
bondgenootschap. In russofobe geschriften werd
betoogd dat er een evident verband bestond tussen
de binnenlandse onderdrukking in Rusland en zijn
buitenlandse agressie, en dat daarom de aangeboren Russische neiging tot dictatuur en slavernij
een bedreiging vormde voor de progressieve en
humane beschaving van Europa. Ook onder het
sovjetcommunisme zijn de witte legende over de

Europa riep dit hoge verwachtingen op. Met name
de philosophes van de Verlichting en hun aanhangers begroetten de Russische hervormingspolitiek
van bovenaf als het summum van rationalisme
en orde. Hier vonden russoﬁele opvattingen over
de veelbelovende verjonging van Europa door de
krachtige impuls uit Rusland hun oorsprong. De
perifere pioniersbeschavingen van Amerika en in
Rusland zouden het oude hartland nieuw leven
kunnen inblazen. De Russische keizer kon immers
ongehinderd door formele of informele beperkingen zijn rationalistische blauwdruk opleggen
aan een nog maagdelijke samenleving en daarmee
een zuiverder beschaving creëren dan in Europa
mogelijk was.

en president Jeltsin d
Rusland wijd open ze
en kapitalisme. Even
Rusland en het Weste
schenen beiden op te
tionale wereldorde. I
jaar verder en de illus
men zich steeds vake
van Rusland er een is
Frankenstein’s bride. E
ﬁele nationalistische
en bijval om hun wes
tegenstanders als naï
maken. De recente re
over als een reﬂex wa
makkelijk terugvalle
boodschap van Rusla
nog het duidelijkst in
een eenvoudige solda
Abchazië: ‘Je hoeft vo
maar je moet het wel

‘ In Euro
zich ste
of de w
van Rus
is van sl
of Fran

gebleven in het weste
Europa het denken ov
geweest door de proje
vrees op de onbekend
Totdat partijleider Go
bracht waardoor de S

interview Dirk Jan van den Berg
Dieuwertje Komen

‘Na ruim vijftien jaar Buitenlandse Zaken is het
prachtig om met de opgedane ervaringen voor een
wereldvermaard instituut als de tu Delft te gaan
werken. Hier gebeurt heel veel, veel meer dan de
buitenwereld weet. Ik vind het van groot belang
de prachtige binnenkant van deze universiteit
naar buiten te draaien, juist ook op Europees en
internationaal niveau. Kennis is van groot belang
voor Nederland en de internationale kennismarkt
is zeer competitief. In die competitie gaat het niet
alleen om de salarissen van wetenschappers maar
ook om de kwaliteit van de voorzieningen. De
tu Delft wil meedoen aan de wereldtop en moet
er voor zorgen dat de infrastructuur zo goed is
dat toponderzoekers hier graag willen komen.

Waarom bent u juist – na een uitgebreide internationale carrière – bij de TU Delft gaan werken.
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Industrie Beleid en plaatsvervangend Directeur
Ministerie van Economische Zaken. In 1992 wer
Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Z
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China heeft een activistische industriepolitiek.

‘De Lissabon agenda is niet van de grond gekomen omdat de echte vragen niet centraal stonden
in het politieke debat. De politiek is zeer korte
termijn gericht. De politiek wordt overspoeld
met actualiteiten en dan verlies je wel eens het
oog op de lange termijn zaken. Europees beleid
begint met de lidstaten zelf. Debatten die op het
Europese niveau beginnen moeten altijd een wat
moeizamere weg vinden naar het nationale niveau
dan andersom. Dat betekent dat we in Nederland
en de andere lidstaten gewoon moeten beginnen
zoals met het Innovatieplatform. Dan komt het
uiteindelijk op het Europese niveau ook wel aan.
Uitvoering van de Lissabon agenda vraagt ook om
gericht nationaal beleid. Zoals Eurocommissaris
Potočnik van Onderzoek en Wetenschap benadrukt heeft Nederland een goede uitgangspositie.
Voor Europese en internationale begrippen is het
investeringpeil van Nederland in de kennisinfrastructuur gewoon te laag. Dat moet beter’.

Dat idee is niet nieuw. De Lissabon agenda
opgesteld voor 2010 wilde van Europa de meest
competitieve en dynamische kenniseconomie
maken. Het is nu bijna 2010 en volgens mij is
er weinig van terecht gekomen. Wat is er fout
gegaan?

Nu is het zo dat de Chinezen een buitengewoon
grote capaciteit hebben om op zeer lange termijn
te denken. Men heeft achthonderd jaar de tijd
genomen om de Chinese muur te bouwen. Een
kredietcrisis waardoor je een paar jaar langer
bezig bent om universiteiten op een hoger peil te
brengen is niet zo vreselijk relevant, een nanoseconde in het licht van de Chinese geschiedenis.
Landen zoals China staan over een paar jaar klaar
om ook de concurrentie met onze kenniskracht
aan te gaan. Dat besef zie ik in het praktische
politieke debat weinig terug komen. We moeten
in Europa maar eens goed gaan nadenken waar we
over tien jaar ons geld mee verdienen als we onze
voorsprong op het gebied van kennis kwijt zijn’.
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‘Het extreme model is in die redenering het afschaffen van de universiteiten. We kunnen goedkoper onze studenten naar universiteiten in het
buitenland sturen. Wat we aan onderzoek nodig
hebben kopen we wel. Maar wie koopt dan wat?
Hoe zit het dan met de concurrentieslag die ik net
heb aangegeven? Krijgen we dan grote inkoopmissies van technologie in China? We hebben het hier
in Delft over de drieslag van Science, Engineering
en Design. Science betekent ook dingen doen die
misschien nooit of pas over heel veel jaren naar
de markt toekomen. Dat is wel onderzoek van een
hele hoge kwaliteit die je niet kunt missen. Tegelij-

In hoeverre is de nadruk op fundamenteel onderzoek zinvol? Kan je fundamenteel onderzoek
niet beter door anderen laten doen en dan de
kennis je eigen maken en vermarkten? Het geld
wordt verdiend met het vermarkten van kennis,
de uitvinder sterft vaak arm.

‘Ik geloof niet in een industriepolitiek waarbij de
overheid keuzes gaat maken voor bepaalde sectoren. Dat heeft in Nederland in het verleden niet
gewerkt. Ik geloof wel in de keuze voor thema’s
die door de verschillende lagen van de industrie
heengaan zoals de door het Innovatieplatform
bepleitte sleutelgebiedenaanpak om invulling te
geven aan de Lissabon-doelstellingen. Dat betekent voorwaarden scheppen. De programma’s van
de sleutelgebieden horen echt bij dat voorwaardenscheppend beleid. Daar moeten we het alleen
niet bij laten, we moeten niet alleen kijken naar
de kennis die dicht op de markt zit maar vooral
ook naar de capaciteit om kennis te maken. Goed
onderwijs is daarvoor noodzakelijk. Dat gaat dan
niet alleen over geld maar ook over vertrouwen in
de zelfsturing van het onderwijs en de ruimte
voor fundamenteel onderzoek aan de universiteit’.

weggeweest?

‘Het systeem van competitief zijn en te vechten
voor de ﬁnanciering van onderzoeksprogramma’s
is op zich goed. De vraag is waar de grens ligt. Universiteiten hebben een vaste, lange termijnﬁnanciering nodig, de 1e geldstroom. Wetenschappelijk
personeel is een lange termijnzaak want je kunt
een hoogleraar Scheikunde niet ad hoc inzetten
op Bouwkunde omdat daar toevallig programmageld ligt. De universitaire infrastructuur zoals

Minister Plasterk bepleit juist een verplaatsing
van de 1e naar de 2e geldstroom, minder algemeen geld, minder vrijheid voor universiteiten,
meer NWO-programmagelden met meer aandacht voor toegepast onderzoek. Hoe verhoudt
zich dat?

de markt terecht. Meedoen aan toponderzoek is
meedoen aan een circuit. Daar zit deze universiteit
vol in. Als je het fundamenteel onderzoek links
laat liggen dan snij je jezelf af. Je verliest dan de
voeding voor Engineering en Design. Je bent geen
interessante partner als je bij een ander aanklopt
en vraagt: ‘mag ik iets voor jullie maken of ontwerpen wat jullie bedacht hebben?’
Op Europees niveau krijgen we ook een focus en
massa discussie zoals we dat in Nederland voeren.
Er zijn Europa 2000 instellingen voor hoger onderwijs. Het Bologna-proces moet transparantie
bieden waarvoor die 2000 instellingen staan,
ze zijn lang niet allemaal van gelijkwaardige
kwaliteit. In Amerika heb je vijf of zes topuniversiteiten. Die uitsortering gaan we in Europa ook
krijgen. En voor de tu Delft – en voor Nederland –
is het van groot belang om bij de top te horen.
De tu Delft is onderdeel van de Idea League,
een netwerk van vijf technische topuniversiteiten.
Dat kan de nucleus zijn van de Europese clustering. De tu Delft heeft de ruimte nodig om dit
verder te ontwikkelen’.
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huidige Commissie en het huidige Europees
Parlement meer aandacht gekregen en ongerustheid over klimaatverandering is de laatste jaren
de belangrijkste drijfveer van het energiebeleid
geweest. In januari 2007 kwam de Commissie met
het 20/20/20 voorstel: in 2020 moet de Europese
broeikasgasemissie met 20 procent zijn gereduceerd (30% als andere grote landen meedoen), er
moet 20% hernieuwbare energie zijn (nu 7%) en
het energieverbruik moet 20 procent efﬁciënter
zijn geworden. Men was het in de Raad vrij snel
eens over de algemene doelen, maar de vraag hoe
ze over de lidstaten verdeeld moesten worden
was lastiger. Tegelijkertijd en heel belangrijk was
aan de orde welke instrumenten daarbij gebruikt
zouden worden. Voor de broeikasgasreductie is
dat primair de Europese emissiehandel. Europa
is de eerste regio ter wereld waar aan de emissie
van grote industrie en energiesector bindende
limieten zijn gesteld. In december 2008 zijn die
door Raad en Europees Parlement samen bepaald.
Ook werd daar afgesproken hoe de bindende
doelen betreffende hernieuwbare energie per
lidstaat worden vastgelegd. Vreemd genoeg is het
doel van de verbetering van energie efﬁciency niet
bindend, dus daarover werd niets afgesproken.
Ondertussen daalt de co2-emissie van de energievoorziening sinds 2000 nauwelijks meer. Vooral de
uitstoot in de transportsector stijgt gestaag; sinds
1990 met meer dan een kwart.
De grote lijnen van de energie- en milieu agenda
liggen zo vast, hoewel er natuurlijk nog enorm
veel details te regelen zijn. Ook zit er iets onevenwichtigs in. Het belang van het doel van
broeikasgasreductie is evident. Europa is hierin
wereldwijd voorloper en inspirator van de recent
veranderde Amerikaanse opstelling. Maar waarom
dan een bindend doel van hernieuwbare energie
en niet van energiebesparing? Of je vertrouwt niet
dat een algemeen doel tot echte veranderingen
leidt en dan acht je subdoelen zinvol – maar dan is
energie efﬁciency belangrijker dan hernieuwbare
energie. Of je zet volop in op je algemene doel en
dan maakt het niet uit hoe je het haalt. Nu een
subdoel voor hernieuwbare energie is vastgelegd,
Gasproblematiek slim aanpakken
Het gasconﬂict tussen de Oekraïne en Rusland in
januari heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar
delen van Europa zijn. Gemiddeld viel in Europa de
situatie wel mee, maar extra aanbod uit Nederland
of Noorwegen bereikte Slowakije of Bulgarije
niet. Er is dus meer interne infrastructuur nodig;

Voorzieningszekerheid kan succesvoller
Het minst is Europa de afgelopen jaren opgeschoten op het gebied van de voorzieningszekerheid.
De Commissie heeft het waarachtig geprobeerd.
Nog in november 2008 kwam ze met de Tweede
Strategische Energie Review die geheel op voorzieningszekerheid was toegespitst. Er werden vijf
voorstellen gedaan: meer grensoverschrijdende
infrastructuur; Europa moet op energiegebied
meer met één stem spreken en energie een groter
gewicht toekennen in het buitenlands beleid; er
moet slimmer worden omgegaan met olievoorraden die in tijden van crisis kunnen worden ingezet
en er zijn ook gasvoorraden nodig; er is een nieuw
energie efﬁciencypakket nodig en er moet beter
gebruik worden gemaakt van binnenlandse
energiebronnen. Voor de hand liggende thema’s,
maar veel lidstaten voelden er tot nu toe weinig
voor meer macht aan de Commissie te geven.
Zijn er kansen om de aanpak van voorzieningszekerheid de komende jaren succesvoller te maken?
Ik denk het wel. Het draait vooral om olie en gas.
Olie wordt op een wereldmarkt verhandeld. Europa moet zich erop voorbereiden dat de tijd van
goedkope olie voorbij is. Na de huidige tijdelijk
lage prijs zal bij aantrekkende economische groei
opnieuw een spanning tussen vraag en aanbod
optreden. Het Internationaal Energie Agentschap
(iea) veronderstelt daarom een olieprijs van reëel
100 dollar per vat in de komende decennia.2 Het
Europees beleidspakket, richt zich terecht op een
geleidelijke aanscherping van de co2-normen
van auto’s, maar blijft kwetsbaar omdat auto’s
geen alternatief voor olie hebben. Sterke inzet op
elektrische auto’s zou het probleem op termijn
verminderen.
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Met zo’n solide basis zal ook het ‘met een mond
spreken’ eenvoudiger worden. Want zonder een
stevig beleidspakket blijft dat een vrome wens.

Aanbevelingen
Mijn aanbevelingen voor het Europese energiebeleid luiden als volgt:
 De recente besluiten op het gebied van
liberalisering uitvoeren.
 Met kracht het klimaatpakket daadwerkelijk
uitvoeren.
 Nog betere afspraken over energiebesparing
maken, zeker ook voor transport.
 Middelen voor gasinfrastructuur beschikbaar
stellen. lng aanvoer bevorderen.
 Nieuwe kolencentrales capture-ready maken
en een pakket opstellen ter bevordering van
kernenergie als een veiligheidsventiel.
 Meer aandacht geven aan technologie, vooral
gericht op energie efﬁciency.

missie met veel fanfare een Strategisch Energie
Technologieplan gepubliceerd dat zonder veel
problemen vorig jaar door ministers en Europees
Parlement is aangenomen, maar dat niet erg veel
om het lijf heeft. Vooralsnog is meer samenwerking van de grote energietechnologie instituten
het belangrijkste resultaat. Meer ﬁnanciële middelen die recht doen aan de ambities zijn gewenst.
Het ligt voor de hand die in te zetten op de thema’s
die voor het bereiken van de doelen centraal staan
– vooral energiebesparing.

Marijke Mous
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dan ook het paradepaardje geworden van het Europese buitenlands beleid. Effectief internationaal
en Europees klimaatbeleid is bovendien cruciaal
om de meerwaarde van de Europese integratie aan
te tonen. Daarnaast valt de Europese ambitie van
reductie van broeikasgasemissie samen met de
zorg om de Europese energievoorzieningszekerheid. De van derde landen afhankelijke positie van
de eu, als importeur van fossiele brandstoffen,
kan worden verbeterd door efﬁciënter met energie
om te gaan en door een transitie naar hernieuwbare energie. Juist ook zaken die bijdragen aan
broeikasgasreducties.
Om deze redenen is het niet verwonderlijk dat de
eu zo’n stevige positie inneemt als het gaat om
de post-2012 klimaatonderhandelingen en bereid
is broeikasgasemissies te reduceren met 20%,
zelfs als andere industrielanden een soortgelijke
verplichting niet op zich nemen. Het is van belang
ons te realiseren dat, hoewel klimaatverandering
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a’s
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teerd aan het Europese klimaatbeleid dat na
elingen tot stand kwam? Hoe ﬂexibel kan de
ij de top in Kopenhagen? En waarom is dit
rol van eu in de wereldpolitiek?

voorzitterschap erin geslaagd de discussies over
het klimaat- en energiepakket in december af te
ronden. Er stond grote druk op het proces met de
verkiezingen van het Europees Parlement in juni
en de wisseling van de Europese Commissie in het
verschiet. Daarnaast was een snelle aanname van
het pakket cruciaal met het oog op de onderhandelingen over een mondiaal klimaatverdrag. Op
basis van het Bali-mandaat, dat op de vn-top in
december 2007 tot stand is gekomen, zijn deze
onderhandelingen nu van start gegaan. Het is
de bedoeling dat ze eind 2009 tijdens de vn-top
in Kopenhagen resulteren in een internationaal
akkoord. Een klimaatakkoord binnen de eu
was een absolute voorwaarde voor de eu om
de leiderschapsrol waar te kunnen maken in de
internationale klimaatonderhandelingen.
De belangrijkste wetgevingsvoorstellen die in
december werden aangenomen zijn een aanscherping van het emissiehandelssysteem voor de grote
industrie, nationale reductieverplichtingen voor
de sectoren die niet onder dat systeem vallen en
verplichtingen voor hernieuwbare energie. Ze zijn
met recht ambitieus te noemen en moeten ervoor
zorgen dat de ambitieuze doelstellingen die de
Europese regeringsleiders hebben afgesproken
tijdens de voorjaarstop in 2007 ook werkelijk
gerealiseerd zullen worden. Tijdens deze top werd
onder andere afgesproken dat de eu in 2020 de
uitstoot van broeikasgassen met ten minste 20 %
zou hebben teruggebracht ten opzichte van 1990
en dat in dat jaar 20 % van het energieverbruik uit
hernieuwbare bronnen afkomstig zou zijn. Als
een internationaal klimaatakkoord tot stand komt
waarin andere geïndustrialiseerde landen een
vergelijkbare verplichting op zich nemen, dan zou
de doelstelling van de reductie in broeikasgassen
zelfs worden verhoogd naar 30 %.
Bij de onderhandelingen in december kon dus
eigenlijk al niet meer worden getornd aan deze
doelstellingen. Wel werd een vertaalslag gemaakt,
waarbij een broekasgasreductie ten opzichte van
2005 moet worden gerealiseerd in plaats van 1990.
De onderhandelingen gingen vooral over de vraag
in hoeverre bedrijven zouden moeten betalen
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Europa in de wereld / Europa en de wereld

Voorwaarden voor leiderschap in Kopenhagen
Hoewel de eu de drijvende kracht is achter internationale klimaatonderhandelingen, leeft zelfs in de
eu de vraag hoe de economische crisis de politieke
steun voor klimaatbeleid zal beïnvloeden. Daarnaast
is er onzekerheid over de positie van de nieuwe
vs-administratie. Zullen de vs zich kunnen committeren aan reductiedoelstellingen als nog geen eigenstandig klimaatbeleid is aangenomen? Ook de
bereidheid van andere landen is nog onduidelijk.
Of de eu erin zal slagen andere landen te overtuigen dezelfde weg te kiezen zal afhangen van de
mate waarin de eu kan laten zien dat broeikasgassen kunnen worden gereduceerd zonder de
economische groei te schaden. Ook van belang is
de vraag of de eu de rol van oprechte bemiddelaar
tussen de vs en grote ontwikkelingslanden (met
name China en India) kan spelen. De eu moet
niet aan de zijlijn komen te staan terwijl de echte
onderhandelingen tussen de vs en de ontwikkelingslanden plaatsvinden. In dit opzicht is het
belangrijk te beseffen dat de ontwikkelingslanden
van de meer ontwikkelde landen ﬁnanciële middelen verwachten voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. De eu zou, aldus de
ontwikkelingslanden, meer inspanningen moeten
verrichten om te zorgen dat schonere technologieën ook voor hen beschikbaar komen .
Voor de onderhandelingskracht van de eu is het
verder een vereiste dat de eu echt met één stem
blijft spreken en dat de belangrijkste onderhandelaars adequaat zijn en genoeg ruimte en
politieke steun krijgen om te onderhandelen. Dit
zal afhankelijk zijn van hoe de eu zich zal organiseren. Bij de interne eu-besluitvorming over het

transportsector en gebouwde omgeving. Lidsta
ten zullen wellicht ook meer gebruik maken van
subsidies om investeringen in milieuvriendelijke
technologieën te stimuleren. Of ze hun doelstelling op een kosteneffectieve manier bereiken,
zal in grote mate afhangen van andere ontwikkelingen, zoals technologische doorbraken en de
olieprijs. Deze zijn slechts ten dele te beïnvloeden
door Europees en nationaal beleid.

Het klimaatpakket en de internationale positie
Men kan zich afvragen in hoeverre het klimaat- en
energiepakket de onderhandelingspositie van de
eu positief of negatief beïnvloedt. De onderhandelingspositie wordt zeker versterkt door het voornemen de reductiedoelstelling van broeikasgasemissies te verleggen van 20% naar 30% en daarnaast
meer projecten in het buitenland toe te staan als
andere landen meedoen. Ook kan de eu landen die
niet mee willen doen dreigen met handelsmaatregelen en bescherming van de eigen industrie. Een
ander interessant aspect is de verlegging van het
basisjaar van 1990 naar 2005, een beproefde methode om cijfers gunstiger of juist ongunstiger te
laten lijken. Dit zullen we wellicht ook in de internationale onderhandelingen terugzien.2 Ten slotte
kan in internationaal verband – net als tussen

adviesrecht. Uiteindelijk is instemming met het
onderhandelingsresultaat nodig van alle lidstaten
en de Commissie, die het verdrag moeten ondertekenen en ratiﬁceren. Het (roulerend) eu-voorzitterschap coördineert in principe de externe
vertegenwoordiging. Resultaten zijn dan ook
sterk afhankelijk van het voorzitterschap. Tijdens
de vn-klimaattop in Kopenhagen is Zweden
voorzitter. Samen met de Commissie en het
huidige Tsjechische voorzitterschap is Zweden
nu al betrokken bij een diplomatiek offensief
om andere spelers in bilaterale besprekingen te
overtuigen de eu te volgen. Op ambtelijk niveau
wordt het Zweeds voorzitterschap ondersteund
door onderhandelaars uit verschillende lidstaten.
Ook Nederland draagt een steentje bij; de Europese hoofdonderhandelaar voor de broeikasgas
reductie agenda is een Nederlandse ambtenaar.
Ook het hoofd van het vn klimaatbureau, Yvo de
Boer, komt uit Nederland.
Uiteindelijk is van wezenlijk belang dat de eu de
ﬂexibiliteit kan opbrengen om ook een andersoortig verdrag te accepteren als andere belangrijke
spelers dit eisen. Als de eu stellig vasthoudt aan
het eigen wensenlijstje, dat door uitgebreide
onderhandelingen tussen de lidstaten tot stand is
gekomen, zou dit wel eens lastig kunnen worden.

2 Bijvoorbeeld dat afspraken
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naar zijn mening juist moeten laten zien wat de
Unie concreet voor de burgers betekent. Deze
benadering is uitgewerkt in een mededeling van
de Commissie aan de Europese Raad die op 10 mei
2006 is gepubliceerd onder de titel ‘Een agenda
voor de burgers-Concrete resultaten voor Europa’.
De concrete maatregelen die in deze mededeling
worden genoemd hebben betrekking op zeer
uiteenlopende beleidsterreinen, maar het gemeenschappelijke kenmerk ervan is dat ze bedoeld
zijn om het vertrouwen van de burgers in Europa
te herstellen. Een grotere betrokkenheid van de
burgers draagt in deze benadering bij aan oplossing van de institutionele problematiek in de eu.
De tactiek van de concrete resultaten heeft ook
ingang bij de lidstaten gevonden. In de Communicatie over Europa die staatssecretaris
Timmermans kort na de sluiting van het Verdrag
van Lissabon in december 2007 aan de Tweede
Kamer zond, wordt gesteld dat ‘de burgers beter
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De reden waarom het debat over de toekomst van
Europa klem zit in de tegenstelling bondsstaat/
statenbond, is dat de klassieke staatsleer geen
andere mogelijkheid kent. Zolang de eu geen
bondsstaat is, vormt zij een statenbond. Tertium
non datur. Meer opties bestaan niet. In het huidige
systeem van internationale betrekkingen dat
gebaseerd is op de Vrede van Westfalen uit 1648
zijn er staten en internationale organisaties.
Staten spelen een centrale rol in dit stelsel. Zij
vormen als het ware het scharnierpunt tussen
de mensen en de wereld. Mensen zijn in beginsel
burger van een staat en staten kunnen met elkaar
samenwerken in internationale organisaties.
Het is in dit stelsel echter onmogelijk om burger
van een internationale organisatie te zijn. Het
streven van Commissaris Wallström om de burger
in het hart van het Europese beleid te plaatsen,
is dus een anomalie. Het kan niet, althans in
theorie niet. In de werkelijkheid zijn de burgers
van de lidstaten van de eu sinds de sluiting van
het Verdrag van Maastricht in 1992 óók burger
van de Unie. Het verdrag tot oprichting van de
eu heeft een revolutionaire doorbraak van het
bestaande stelsel van internationale betrekkingen
met zich meegebracht: het creëert namelijk
burgers van een internationale organisatie. Acht
jaar later kreeg het nieuwe burgerschap nadere
inhoud. In het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie dat in december 2000 werd
geproclameerd, is aan de burgers een uitgebreid
samenstelsel van rechten en plichten toegekend.
Dit Handvest neemt binnen het geheel van de eu
inmiddels zo’n belangrijke plaats in dat het niet
alleen deel uitmaakte van de verworpen Grondwet voor Europa, maar ook in het Verdrag van
Lissabon is geïntegreerd. De inwerkingtreding
van het nieuwe verdrag brengt met zich mee dat
het Handvest van de grondrechten kracht van
verdrag krijgt. Het Verdrag van Lissabon rondt,

aangeboden als een Verdrag tot vaststelling van
een Grondwet voor Europa. In de praktijk werd
dit de ‘Grondwet voor Europa’ genoemd, wat als
zodanig veel misverstanden heeft veroorzaakt.

Vanuit dit standpunt bezien is de benadering
van Commissaris Wallström volkomen logisch.
Het concept van de eu als Unie van burgers en
lidstaten houdt namelijk in dat er zowel op het
niveau van de lidstaten als op dat van de Unie
sprake is van democratisch bestuur. De eu is geen
staat, maar moet wel aan democratische vereisten
voldoen die vergelijkbaar zijn met de eisen die aan
het bestuur van de lidstaten worden gesteld. In het

De huidige stand van zaken heeft geleerden doen
verzuchten dat de eu in de praktijk wél werkt, maar
in theorie niet. Deze verzuchting kan ook worden
opgevat als een uitdaging om nog eens goed na te
gaan of het inderdaad onmogelijk is een theoretische verklaring te vinden voor een verschijnsel dat
in de praktijk blijkt te werken. In het concrete geval
van de eu brengt deze uitdaging met zich mee dat
de vraag wat de eu is, niet langer ontweken mag
worden. Wie Europa wil communiceren, moet over
de begrippen beschikken, waarmee de Unie onder
woorden gebracht kan worden.
De eerste stap op deze weg bestaat uit de vaststelling dat de eu geen traditionele staat is en ook
geen gewone internationale organisatie vormt.
De eu is geen gewone internationale organisatie
omdat er ook burgers bij horen. De Unie is echter
ook geen staat, omdat zij uit meerdere staten
is samengesteld. Er is in het bestaande volkenrechtelijke begrippenapparaat derhalve geen
term voorhanden waarmee de eu aangeduid kan
worden. Anders gezegd: de eu bestaat wel, maar
we hebben er geen woorden voor.
De tweede stap ligt nu voor de hand: als de eu zich
enerzijds van andere volkenrechtelijke verschijnselen onderscheidt doordat zij uit meerdere
staten bestaat en anderzijds doordat zij ook is
samengesteld uit burgers, rijst de vraag of deze
onderscheidende kenmerken niet juist het unieke
en eigensoortige karakter van de eu uitmaken.
Het antwoord ligt al in de vraag besloten. De eu
vormt een nieuw verschijnsel in het internationaal
recht dat het best omschreven kan worden als een
Unie van burgers en lidstaten.
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In dit artikel zullen enkele Europese antiterrorisme maatregelen onder de loep worden
genomen. Het Europees anti-terrorisme beleid
omvat uiteraard nog veel meer maatregelen en
beleidsambities, zoals nauwere samenwerking
van douanes en opsporingsdiensten, beleid om
de weerbaarheid tegen aanslagen te vergroten en
anti-radicaliseringsbeleid. Hierbij zij opgemerkt
dat het succes van een Europees anti-terreur

is des te pijnlijker nu de strijd tegen het terrorisme veelal wordt neergezet als een strijd om de
democratische rechtsstaat en de daaraan verwante
fundamentele beginselen te verdedigen. Los van
het feit dat er ongeoorloofde schendingen van de
fundamentele beginselen plaatsvinden, boet men
ook in op de morele kracht van de anti-terreur
boodschap.

Europese anti-terrorisme maatregelen en de
knelpunten

Europese termen – Prevent, Protect, Pursue en
Respond (3pr). In mijn analyse kies ik een beperktere invalshoek. De maatregelen die aan bod
komen zijn: het Kaderbesluit Terrorismebestrijding, het Kaderbesluit Europees Arrestatiebevel,
maatregelen tegen de ﬁnanciering van terrorisme,
maatregelen met betrekking tot de detentie van
data en maatregelen met betrekking tot grenscontroles en reisdocumentatie. Deze anti-terrorisme
maatregelen hebben allemaal min op meer directe
invloed op de rechten van Europese burgers. Ik
zal daarbij in het bijzonder stil staan bij de rol die
wordt toegedicht aan de fundamentele rechten
van individuen, zoals het recht op een eerlijk
proces of het recht op privacy.
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rondgaan. Allereerst gaat er een lijst rond die
rechtstreeks wordt overgenomen van de lijst die
de Veiligheidsraad van de vn opstelt in verband
met terroristen die in relatie worden gebracht
met Al Qaida. Daarnaast gaat er een lijst rond die
de eu zelf opstelt en die bestaat uit alle andere
terroristen (denk aan de pkk, Hamas, eta en
de Hofstadgroep). Deze laatste lijst bestaat dus
zowel uit Europese terroristen als niet-Europese
terroristen. Probleem met deze regelingen is met
name de gebrekkige toetsing door de rechter van
de juistheid en de rechtvaardiging van plaatsing
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had op een plaatsing op de lijst die gekopieerd was
van de vn te onderzoeken. Het Gerecht in Eerste
Aanleg verschuilde zich in die zaken achter het
feit dat het geen rechtsmacht heeft zich te buigen
over de rechtmatigheid van vn Veiligheidsraad
resoluties, die immers ten grondslag liggen aan
het eu besluit. Het Europese Hof van Justitie
heeft in een beroepszaak echter gesteld dat ook
wanneer de oorsprong van een besluit van buiten
de eu komt, de Europese wetgever desondanks bij
het eu besluit de fundamentele rechtsbeginselen
die binnen de eu gelden in acht moet nemen.
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Tot slot, enkele woorden met betrekking tot
een regeling die nog niet is vastgesteld, maar
waarover de onderhandelingen al enig tijd gaande
zijn. Het betreft een overeenkomst tussen de
vs en de eu over het overhandigen en opslaan
van zogenoemde Passenger Name Records (pnr)
van passagiers die per internationale vlucht
reizen tussen de vs en Europa. Het gaat hier niet
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van 11 september handig
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belangrijke maatregelen
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een zeer ambitieuze toekomstagenda op te stellen’

gegevens mogelijk te maken bij opsporingshan
delingen van ernstige misdaden, terrorisme en andere daden die de veiligheid van de staat kunnen
bedreigen. In de regeling wordt enig respect voor
de privacybelangen wel opgeworpen in algemene
termen, maar snijdt weinig hout, doordat het niet
verder geconcretiseerd wordt. Door onvoldoende
zorgvuldige formuleringen zijn er verschillen per
lidstaat mogelijk. Het orgaan dat in het bijzonder
tot taak heeft de privacyrechten van individuen
in de gaten te houden, heeft dan ook onder andere
opgeroepen tot een duidelijkere afbakening
van de doelstelling van deze regeling en betere
controle op het gebruik van de gegevens.

Conclusie en aanbeveling
Er wordt vaak gesproken van een dilemma tussen
het garanderen van veiligheid aan de ene kant
en het respecteren van vrijheidsrechten aan de
andere kant. Het idee is dan dat het één het ander
uitsluit. Zo zou het niet erg zijn iets van onze
privacy op te geven als dat de strijd tegen het terrorisme ten goede komt. Zeker als we zogenaamd
toch niets te verbergen hebben. Dit standpunt
bestrijd ik echter ten stelligste en wel om twee
redenen. Ten eerste bieden de internationale en
nationale regimes van fundamentele rechten voldoende mogelijkheden om rechten gecontroleerd
op te schorten wanneer een situatie daar bijvoorbeeld vanwege veiligheidsredenen om vraagt. Het
gaat hierbij dus juist niet om het zondermeer aan
de kant schuiven van fundamentele vrijheidsrechten. En ten tweede gaat het juist bij de strijd

hotels en huurauto s, en of er een voorkeur is voor
een bepaalde vliegtuigstoel. De aanname is dat het
op basis van deze gegevens mogelijk is om risicoproﬁelen op te stellen, die informatie geven in de
strijd tegen het terrorisme. Het gevaar schuilt er
in dat opeens iedere passagier verdachte wordt. De
belangrijkste kritiek op deze regeling is dan ook
dat er geen speciﬁeke doelomschrijving voor deze
maatregel is, die het gebruik van deze gegevens
bijvoorbeeld enkel mogelijk maakt om langs een
lijst van reeds bestaande proﬁelen van speciﬁeke
verdachten te leggen. Er zijn bovendien geen duidelijke waarborgen opgenomen in de regeling die
garanderen dat deze gegevens enkel door de juiste
autoriteiten worden gebruikt en niet zondermeer
aan derden worden overgedragen.
Samenvattend valt te concluderen dat er verschillende knelpunten zijn met betrekking tot de
anti-terrorismemaatregelen die hier onder de loep
werden gehouden. Het gaat dan met name om
een gebrek aan privacybescherming bij de opslag
van gegevens, onvoldoende waarborgen van
mensenrechten bij uitleveringsprocedures, een
te ruime deﬁnitie van terrorisme en onvoldoende
doelafbakening bij maatregelen ter bestrijding
van de criminaliteit en terrorisme.
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voor de Ierse regering voldoende ‘hard’ te zijn om
de bevolking in een tweede referendumcampagne
van de toegevoegde waarde te kunnen overtuigen.
Anderzijds zijn de lidstaten die het Verdrag al hebben geratiﬁceerd begrijpelijkerwijs huiverig om
(amendementen op) deze tekst straks opnieuw aan
het nationale parlement te moeten voorleggen.
Als één ding blijkt uit deze ‘juridische en politieke
alchemie’ 1 is het de constatering hoezeer de angst
voor de kiezer de Europese politiek momenteel
in zijn greep houdt. Als de meerderheid van
de kiesgerechtigde Ieren dit najaar bereid is de
tegenstem te herzien (en de voortekenen lijken
gunstig), zal deze keuze dan ook meer te maken
hebben met de angst voor de economische crisis,
die het eiland relatief hard heeft geraakt, dan
met een sinds juni gegroeid vertrouwen in de
zegeningen van het nieuwe verdrag. Met andere
woorden: ook als de Ierse bevolking verleid kan
worden alsnog in te stemmen met dit Europese
verdrag, lost dit het fundamentele legitimiteitprobleem van de eu niet op. Een groot deel van de

e verkiezingen
pese kansen
nationale politiek

opees Parlement bieden een kans om de band
rbeteren en de Europese democratie te repareroﬁlering van individuele kandidaten is daarTweederangs verkiezingen
Deze sombere constatering roept de vraag op:
waar liggen nu kansen om de Europese democratie op korte termijn te repareren langs de
klassiek-democratische weg van de (volks)vertegenwoordiging? 2 Het jaar 2009 biedt daarvoor een
uitgelezen kans, nu in de eerste week van juni in
alle 27 lidstaten verkiezingen plaatsvinden voor
het Europees Parlement. Kunnen deze verkiezingen verandering brengen in de situatie en wat
vraagt dat dan van de inhoud en de vorm van de
campagne?
De scepticus zal deze vragen vermoedelijk
schouderophalend afdoen, wijzend op de weinig
hoopgevende ervaring van de afgelopen zes
rondes verkiezingen. De opkomst daalde in vijfentwintig jaar van 62% in 1979 tot 45,5% in 2004 en
de vooruitzichten voor dit jaar zijn niet gunstig.
Minder dan een kwart van de Europeanen is zich
überhaupt bewust van de aanstaande mogelijke
gang naar het stemhokje.3 Deze bevinding zou optimistisch kunnen worden uitgelegd als publieke
onverschilligheid, maar uit kiezersonderzoek
blijkt dat bij veel kiezers de ergernis over het
gepercipieerde gebrek aan invloed en betrokkenheid overheerst.4
De minderheid van kiesgerechtigden die uit
burgerplicht wel naar het stemhokje komt,
beoordeelt met haar stem zelden de Europese
verkiezingsprogramma’s of de kandidatuur van
individuele Europarlementariërs, maar het nationale regeringsbeleid. Dit heeft de verkiezingen het
etiket ‘tweederangs’ opgeleverd.5
Het is ook buitengewoon aantrekkelijk voor
politici en commentatoren om aandacht te
vragen voor alles wat er mis is met een Europees
Parlement dat geen initiatiefrecht heeft, zijn eigen
vestigingsplaats niet mag bepalen en worstelt met
een aantal leden voor wie misbruik van de interne
vergoedingsregelingen té verleidelijk is. Is dit een
reden om het Europees Parlement dan maar op te
doeken? Een argument voor deze boude stelling is
dat nationale parlementariërs, bij afwezigheid van

achterdocht vooralsnog niet verminderen.
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All politics is personal
Los van hun realiteitswaarde op langere termijn,
komen de voorstellen voor verbetering in ieder
geval te laat om een impuls te bieden voor de
komende Europese verkiezingen. De afgelopen
maanden hebben communicatieadviseurs zich
in opdracht van de Europese instellingen het
hoofd gebroken over de mogelijkheden om met
deze verkiezingen ten minste te breken met de
neergaande trend van de opkomstpercentages. De
aandacht richt zich daarbij allereerst op de inhoud
van de campagne, die simpelweg ‘inhoudelijker’
moet. Een les uit de vele onderzoeken die sinds
de Grondwetsreferenda in 2005 zijn uitgevoerd
naar de (politieke) communicatie over de eu, is
namelijk dat men af moet van het traditionele
Europadiscours. Informatie afkomstig van de Europese instellingen wordt al snel als te ‘gekleurd’
ervaren en daarmee kwetsbaar voor het verwijt

band met hun kiezers mogelijk versterken. Ook
het pleidooi voor eu- brede referenda over grote
besluiten als verdragswijzigingen en uitbreidingen mag in dit kader niet onvermeld blijven.
Deze suggesties lijken in theorie grote voordelen
te hebben. Maar voordat überhaupt kan worden
gesproken over de realisatie ervan, waartoe
(grond)wetten en praktische bezwaren moeten
worden overkomen, moeten de voordelen eerst
grondig worden afgewogen tegen de mogelijke
nadelen. Zo is het meest bekende en zwaarwegende bezwaar tegen het dubbelmandaat het
sterk toegenomen tijdsbeslag van het Europese
parlementaire werk. Voorts is maar de vraag of
de Nederlandse kiezer Euro-enthousiaster raakt
als hij na de invoering van Europese kieslijsten de
keuze heeft tussen een Sloveense en Letse kandidaat. En in discussies over de voordelen van een
pan-Europees referendum (waarbij de stem van
een meerderheid van Europeanen doorslaggevend
zou zijn) zal onder andere de fundamentele vraag
moeten worden beantwoord of deze innovatie
past in het huidige politieke systeem van de eu
dat toch vooral gebouwd is op de bescherming
van minderheden.10

Tot slot
Voor veel van voorgaande voorstellen geldt dat
mogelijk positieve gevolgen van bepaalde nieuwe
praktijken binnen de lidstaten onvoorziene
negatieve effecten hebben op het Europese niveau
– en vice versa. Het einde van het debat over de
democratische hervorming van de eu is dan ook
nog niet in zicht. Maar het is hoe dan ook een

veilig wie kan er tegen zijn? Eerste inzet voor de
komende campagne is dat kandidaten en partijen
expliciet zullen worden uitgenodigd om zich
inhoudelijk te proﬁleren. Wanneer politici stelling
moeten nemen inzake actuele maatschappelijke
dilemma’s (Bio-industrie of duur vlees? Russisch
gas of windmolens? Terrorismebescherming of
privacy?) krijgen kiezers de voor politisering zo
noodzakelijke keuze aangeboden.
Daarnaast zullen de debatten hopelijk vooral over
en tussen personen gaan. Met het nieuwe verdrag
verkrijgt het Europees Parlement de bevoegdheid zich uit spreken over de kandidatuur van de
voorzitter van de Europese Commissie. Politieke
partijen kunnen hierop een voorschot nemen en
zich uitspreken over individuele (tegen-)kandidaten voor alle Europese topfuncties die binnenkort
zullen worden verdeeld. Wie is de gewenste voorzitter van de Europese Commissie, wie is geschikt
als het Nederlandse lid van dit College en welke
(oud-)politicus leidt straks de Europese Raad? ‘All
politics is personal’: een debat over kandidaten is
aanzienlijk spannender dan over beleid en geeft
mogelijk een positieve impuls aan de zo gewilde
nationale politisering van eu-beleid. Overigens
is een waarschuwing op zijn plaats. Zo kan de
ergernis over het feit dat een favoriete kandidaat
uiteindelijk niet in het Europese plaatje blijkt te
passen – en dus geen Eurocommissaris wordt –
leiden tot nog meer Euro-frustratie. Bovendien is
het risico dat een te sterk partijpolitieke (of zelfs
nationale) kandidatuur voor de Europese Commissie uiteindelijk kan leiden tot een nationalisering van het in principe supranationale College,
een ontwikkeling die velen onwenselijk zullen
vinden.
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De eenzijdig op hogere productie gerichte
ﬁnanciële prikkels van het glb moesten aangepast worden. In de jaren ’90 is dit met de zogenaamde Mac Sharry-hervormingen deels gebeurd.
Aangejaagd door de Uruguay-ronde van de
Wereldhandelsorganisatie zijn de exportsubsidies
en importtarieven verlaagd en is ter compensatie

de markt, maar de Europese productiesteun werd
voor boeren leidend. Boterbergen en melkplassen
waren het gevolg. Daarnaast leidde het dumpen
van zwaar gesubsidieerde landbouwproducten in
de rest van de wereld steeds meer tot problemen.
Handelsconﬂicten met sterke handelspartners
als de Verenigde Staten waren één gevolg, maar
het zwaar verstoren van kwetsbare agrarische
economieën in ontwikkelingslanden was nog veel
kwalijker. Tot slot bleek de eenzijdige, productieverhogende bedrijfsvoering schadelijk voor
natuur en milieu.

s landbouwbeleid
euwe doelen nodig

uwt als ‘boerengeld’ komt er van het bereiken
jke doelen weinig terecht. Innovatie en duurde leidende principes zijn van een beleid dat de
ncurrerender maakt en natuurbehoud, milieu,
nwelzijn hoog in het vaandel heeft staan.

Foto: Herman Wouters

Maatschappelijke doelstellingen
De afgelopen jaren zijn geleidelijk verdere hervormingen in het glb doorgevoerd, zoals tijdens de
health check eind 2008. Enerzijds heeft dat geleid
tot meer marktwerking, waardoor Europese
boeren sterker zullen moeten concurreren op de
wereldmarkt. Voor bijvoorbeeld graan en zuivel
wordt vanaf 2013 het interventieprijssysteem
(opkopen van overproductie tegen vastgestelde
prijzen) verder afgeslankt. Maar in geval van ernstige marktverstoring kan de Europese Commissie
alsnog tot interventie overgaan. Anderzijds wil
men het landbouwbeleid vermaatschappelijken,

mingen doorgevoerd. Bij graan, rundvlees en
zuivel werden steun en productie verder ontkoppeld. Productiesubsidies werden omgezet in
bedrijfstoeslagen die minder afhankelijk zijn van
productie. De hoogte van de steun is gebaseerd op
zogenaamde historische ‘rechten’.
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Valse liefde voor natuur
Hoe pervers dit in de praktijk uitpakt, is goed te
illustreren met het agrarisch natuurbeheer. In
essentie een mooi streven. Landbouwgebieden
zijn ook vanuit natuuroogpunt van belang en
liggen vaak in of vlakbij natuurgebieden. Boeren
kunnen in hun bedrijfsvoering rekening houden
met de natuur. Bijvoorbeeld door het maaien aan
te passen aan nestelende weidevogels. Of door
houtwallen en andere natuurlijke afscheidingen
in stand te houden. De extra kosten die dat met
zich meebrengt, worden dan vergoed. Boeren

tegenwoordigers van landbouwministeries voorbereid. Met andere woorden: waar er een afweging
kan zijn tussen transport- en milieubelangen of
tussen investeringen in de auto-industrie of in
biotechnologie, worden de landbouwbelangen
niet afgewogen tegen andere maatschappelijke
belangen. Deze besloten besluitvorming maakt de
band tussen sector en beleidsmakers alleen maar
sterker. De verstrengeling vergroot de onderlinge
belangenbehartiging.
Een partij als het cda meent in haar Europees
verkiezingsprogramma dat de hoogte van het
totale landbouwbudget in ieder geval gelijk moet
blijven. Dit illustreert dat het cda deel uitmaakt
van de landbouwzuil. Het gaat het cda primair
om de hoeveelheid geld die naar de boeren gaat.
Niet om de doelen die de overheid met het geld
nastreeft. Een vreemde manier om met publiek
geld om te gaan.

n gaat. Niet om de doelen die de
geld nastreeft. Een vreemde manier
eld om te gaan’

Subsidies automatisch voor boeren
Vermaatschappelijking van het landbouwbeleid
is natuurlijk een goed streven, maar de nieuwe
doelstellingen die daarmee geformuleerd zijn,
moeten dan ook wel kosteneffectief en optimaal
bereikt kunnen worden. En dat kan niet door het
als schaamlap te gebruiken voor de continuering
van landbouwsubsidies. Ook de Sociaal Economische Raad (ser) heeft zich over de toekomst van
het glb gebogen. Het is in het advies over het glb
kritisch over de landbouwsubsidies. De Raad stelt
dat de doelen te rechtvaardigen zijn, maar dat het
geen automatische subsidies voor boeren moeten
zijn. Via openbare aanbesteding kunnen deze
maatschappelijke doelen ook door andere partijen
uitgevoerd worden. Ook de ser gaat dus eerst uit
van het doel en niet van de doelgroep.
Ik ben het in dezen eens met de ser en kijk met
een toekomstgerichte blik naar de landbouw.

ding gekregen worden. Politieke partijen die
bekend staan om hun onvoorwaardelijke steun
voor boeren waren de afgelopen jaren groot
voorstander van dit agrarisch natuurbeheer. Zo
werd eind 2006 in één avond in de Tweede Kamer
maar liefst €30 miljoen extra aan het budget voor
agrarisch natuurbeheer toegevoegd. Ondanks het
feit dat deze partijen natuurbelangen altijd maar
ondergeschikt maakten aan het boerenbelang.
Boeren mogen bijvoorbeeld rustig doorgaan met
vervuilende activiteiten ook als dat ten koste gaat
van onze meest waardevolle natuurgebieden. Die
verdachte liefde voor natuur in handen van boeren
bleek dan ook snel een valse liefde. Diverse onderzoeken tonen aan dat dit natuurbeheer met echte
natuur weinig van doen heeft. In de Natuurbalans
2008 staat dat bij agrarisch natuurbeheer nog geen
5% van de beoogde kwaliteit bereikt wordt. Het is
in de praktijk dus vooral een truc om publiek geld
naar de landbouwsector te laten vloeien.

Gerben Jan G
Europees Parle
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Als Europa anno 2008 geen euro maar al die nationale munten had gehad, dan was het hele Europese
wisselkoersmechanisme waarschijnlijk ten onder
gegaan. Veel onderlinge wisselkoersen zouden
alle kanten zijn opgevlogen, met als gevolg dat
de economische schade vele malen groter zou
zijn geweest dan nu het geval is. En daarmee zou
de interne markt grote schade hebben geleden.
Nederland zou daar relatief veel last van hebben
gehad. Ter illustratie: uit een onderzoek van het
Centraal Planbureau blijkt dat de euro elke Nederlander een voordeel van €1.500 tot €2.200 per jaar
heeft gebracht. Op termijn zal dat zelfs oplopen
naar €5.500 per jaar, per persoon. De voordelen
voor landen als Italië, Griekenland, Spanje en
Portugal zijn ook evident. De rente die de overheden van die landen moesten betalen om geld te
lenen, lagen fors hoger dan de rente die de Duitse
regering moest betalen. Met de komst van de euro

euro
eeuwig?

oces in Brussel. Hebben mensen, tien jaar na
de euro, gegronde redenen om sceptisch te zijn
ze munt? En heeft zij een positief of negatief efeconomische crisis? Een betoog over het verlee toekomst van een nieuwe wereldmunt.

Geliefd of niet, het eerste decennium heeft de
euro inmiddels achter de rug. Afgaand op de
prestaties in de eerste tien jaar, kunnen we de
munt een succes noemen? De huidige crisis pleit
ervoor dat het antwoord ‘ja’ moet zijn. Dat is ook
het antwoord van de Europese Commissie en de
Europese Centrale Bank (ecb). Dat de euro de

Een andere reden waarom de euro niet al te geliefd
is, heeft te maken met het gevoel van velen dat
de munt hen door de strot is geduwd. Een goed
voorbeeld is het referendum over de Europese
Grondwet in Nederland. De kiezer die massaal
‘nee’ aankruiste reageerde zo zijn frustratie af op
het feit dat hij in alle jaren daarvoor over niets, en
dus ook niet over de euro, geconsulteerd is.

Succes?
Dat de euro er maar niet in slaagt overtuigend
de harten van de Europeanen te veroveren, heeft
vooral te maken met het feit dat de euro voor een
overweldigende meerderheid van de Europeanen
synoniem is voor ‘duurder’. 93 Procent van de
inwoners van de eurozone is van mening dat de
prijzen over een breed front fors zijn gestegen
door de komst van de euro. Ierland is het land
waar het nog het minst slecht is gesteld op dat
gebied. Maar ook daar associeert ruim 70 procent
van de bevolking de euro met oplopende inﬂatie.
Er is een sprankje hoop voor de euro: de jongeren,
ondervraagden tussen 15 en 25 jaar, vinden in
meerderheid de euro goed voor hun land en dat
aandeel neemt in ieder geval niet af (Europese
Commissie, Eurobarometer).

In september 2006, het meest recente onderzoek
van de Europese Commissie over het beeld dat de
Europeanen van de euro hebben, zei 48 procent
positief te staan tegenover de euro. 38 Procent
stond er negatief tegenover. In 2002 schaarde 59
procent zich echter achter de munt en was 29
procent er niet over te spreken. De Europese Commissie concludeerde dan ook somber dat de liefde
voor de Europese munt in de eurozone tanende is,
wat volgens de Commissie ‘zorgwekkend’ is.
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Ondenkbare denkbaar
Een van de belangrijkste lessen van de huidige
economische crisis voor de Europeanen is dat
niets van tevoren als absurd bestempeld kan
worden. Wie dacht een jaar geleden dat een bank/
verzekeringsgigant als ing op de rand van de
afgrond zou balanceren en dat de Nederlandse
staat ing met tientallen miljarden euro’s overeind
zou moeten houden? Of Fortis en ABN Amro. De
vraag wie dat vijf jaar geleden dacht is dan nog
niets eens gesteld. Toch is ‘absurd’ het woord dat
de Europese Commissie en de ecb veelvuldig gebruiken als de vraag wordt gesteld of de eurozone
uiteen kan vallen. Dat scenario is denkbaar.
Een Europees land dat zijn economie niet hervormt en als gevolg daarvan in grote ﬁnanciële
problemen komt, kan tot de conclusie komen
dat het lidmaatschap van de eurozone per saldo
nadelig is. Maar ook een sterk land, waar gezonde staatsﬁnanciën en lage inﬂatie hoog in het
vaandel staan, kan tot die conclusie komen. Als
veel landen in de eurozone in zulke grote ﬁnanciële problemen komen, bijvoorbeeld dat hun
staatsschuld te omvangrijk wordt, dat daardoor
de inﬂatie fors oploopt, is het niet ondenkbaar dat
het juist een sterke schakel zal zijn die de keten
breekt. Prominente monetaire economen achten
die kans groter dan dat een zwak land, zoals Italië,
Portugal of Griekenland de eurozone verlaat.

echte test voor de weerbaarheid van de eurozone
en de euro moet nog komen. De krachten die de
weerbaarheid in de toekomst zullen testen (nieuwe
crisis, vergrijzing) kunnen krachtiger blijken te
zijn dan het weefsel waaruit de euro bestaat. Veel
kenners vinden bijvoorbeeld dat een muntunie
op de lange termijn niet kan overleven zonder een
politieke unie. En die is in Europa ver te zoeken.

Of de eurozone het ook op de lange termijn en in
de huidige vorm overleeft, hangt van de Europeanen af. Als de muntunie het niet overleeft of in de
komende decennia zwaar gehavend wordt, zal dat
niet de schuld van anderen maar van onszelf, de
Europeanen, zijn. Van de Grieken in het zuiden tot
de Finnen in het hoge Europese noorden, de Europeanen mogen niet denken dat het feit dat de euro
het eerste decennium zonder grote kleerscheuren
doorgekomen is, het verder ook probleemloos zal
gaan. De kans dat de euro oud zal worden is groter
dan dat de munt op de vuilnisbelt van de geschiedenis zal belanden. Maar garanties dat de euro,
zoals de Europese Commissie tracht te zeggen,
‘voor eeuwig’ is, zijn er niet.
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Kennissamenleving
De Europese Raad van maart 2000 in Lissabon
zorgde voor een doorbraak: onderwijs, onderzoek
en innovatie werden dé instrumenten om macroeconomische doelstellingen binnen één Europese
‘kenniseconomie’ te bereiken. Aan de ene kant
waren de kennisinstellingen blij met de aandacht
op het hoogste niveau, maar aan de andere kant
bekroop ze ook een gevoel van onbehagen. De
instrumentalisering van hun activiteiten en
organisaties ten behoeve van uitsluitend het
bedrijfsleven hield ook een versmalling van hun
maatschappelijke opdracht in. Waar bleef de
autonome positie van de academia om zelfstandig
aan maatschappelijke ontwikkelingen bij te
dragen? Het antwoord van de Commissiewas een
terugkeer van ‘kenniseconomie’ naar ‘kennissamenleving’ door de kennisinstellingen centraal

on-strategie
niseconomie’

e moet veranderen in een kennissamenleving.
hter op het gebied van investeringen en toont
n de belangrijke internationale overwegingen
nderwijsbeleid. David Bohmert geeft vier aaning.

Nederland blijft achter
Ondertussen ‘blinkt’ Nederland uit met 0,0%
groei (als percentage van het bruto binnenlands
product) aan Research & Development investeringen in de periode tussen 2000 en 2006.

De signalen in Brussel over het vervolg van de
Lissabon strategie duiden op een benadering
die kiest voor ‘kennissamenleving’ in plaats van
‘kenniseconomie’. De te verwachten toenemende
aandacht voor collectieve belangen als gevolg van
het falen van het Gucci capitalism 4, ofwel de kredietcrisis, heeft daar zeker aan bij gedragen. Wij
Brusselse Nederlanders verwachten dan ook meer
aandacht voor sociale cohesie en duurzaamheid,
meer samenhang binnen de kennisdriehoek en
betere samenwerking tussen kennisinstellingen,
staat en bedrijfsleven. Het Franse eu-voorzitterschap pleitte in het najaar van 2008 ook voor meer
aandacht voor samenwerking met andere delen in
de wereld, waaronder ook de armste landen.

invoering van de zogenaamde consortiumover
eenkomst vanaf het vijfde kaderprogramma voor
onderzoek en technologische ontwikkeling. Een
dergelijke overeenkomst legt de samenwerking
van Europese partners bij een onderzoeksproject
vast. In het kader hiervan kunnen de ‘leverende’
kennisinstellingen met het ‘afnemende’ bedrijfsleven op gelijkwaardige basis onderhandelen over
de beheersmatige aspecten van de projecten.
De evaluatie van het Lissabon-proces onder
leiding van Wim Kok in 2005 legde het falen van
de eu pijnlijk bloot: de grootse doelstellingen
waren veel te gevarieerd en te hoog gegrepen.
Bovendien moest de aandacht voor de kennisdriehoek – onderwijs, onderzoek en innovatie
- worden geïntensiﬁeerd. Nog pijnlijker, maar veel
minder bekend, was de constatering van unesco
dat het gat tussen ‘kennisrijken’ (het westen en
de nieuwe economische tijgers) en ‘kennisarmen’
(ontwikkelende landen) steeds groter wordt.3
‘Kennissamenlevingen’ zouden kennis moeten
delen om een ‘menselijke en leefbare situatie in de
wereld te bereiken’.
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Ten derde heeft de Nederlandse regering de laatste

Tegenstrijdige concurrentie
Ten tweede moeten we ons realiseren dat de
hypotheek die Nederland legt, ten laste zal komen
van onze internationaal erkende uitmuntende wetenschappers en van de bedrijven en kennisinstellingen die voor het hoge aandeel octrooien in ons
land zorgen. Onze universiteiten en onderzoeksinstituten scoren op projectniveau uitstekend
binnen de kaderprogramma’s voor onderzoek en
technologische ontwikkeling. We slagen er echter
amper in om ons binnenlands debat te enten op
de grote strategische eu-instrumenten: de grote
Europese onderzoekinfrastructuren, gezamenlijk
programmeren van nationale onderzoeksfondsen,
gezamenlijke technologie-initiatieven, Europese
technologieplatforms en de knowledge and innovation communities van het Europees Instituut voor
Innovatie en Technologie (eit). Is dit onkunde bij
de verantwoordelijke bewindslieden en departementen of gebrek aan nationaal geld om Europese
fondsen te matchen? Is dit tegenstrijdige concurrentie tussen onze kennisinstellingen en r&d
afdelingen van ons bedrijfsleven? Waarschijnlijk
is het een combinatie, maar nog belangrijker:
Nederland staat grotendeels met de rug naar
Brussel toe en denkt dat er ‘in Brussel wat te halen
valt’ in plaats van te begrijpen dat het erom gaat
om ‘Europa iets te bieden’.

zekerheid : ﬂexibiliseren van het arbeidsrecht
enerzijds en het bieden van ﬁnanciële zekerheden
aan werklozen anderzijds (mits zij zich verder
scholen om nieuwe banen te kunnen bekleden en
bereid zijn eventueel te verhuizen naar regio’s met
kennisintensieve bedrijvigheid).

ropese onderwijs- en opleidingst een middel om arbeidsmobiliteit
de kwaliteit en transparantie van
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grecht en invoering
en we inzetten op het
decennia te veel ingezet op het toerusten van onze
economie op ‘globalisering’ en heeft ze ‘lokalisering’8 onderschat. In de veronderstelling van een
almachtige markt moest de staat almaar kleiner
worden. Mede uit vrees voor nieuwe economische
tijgers heeft ze het open innovatie model9 en
invloed van lokale omstandigheden op innovatie10
schromelijk onderschat. Het Finse model bewijst
dat je lokaal condities kunt scheppen die de
negatieve effecten van globalisering wegnemen.
In plaats daarvan betuttelt Den Haag onze ‘kennisregio’s’ met wensdromen – denk aan Pieken in
de Delta – en veronachtzaamt Den Haag ze door
fondsen – denk aan de fes-gelden – versplinterd
in te zetten. Dit gebrek aan begrip voor regionale
ontwikkeling door clusters 11 en superclusters 12
resulteert in slechte resultaten in de European
Cluster Observatory van de Commissie. Maar ook
het Nederlandse innovatievermogen staat er niet
best voor.13 Mede als gevolg van de te lage en
versplinterde investeringen in r&d en het gebrek
aan realiteitszin over wat zich in onze kennisregio’s werkelijk voltrekt, zijn we slechts innovation
followers binnen de eu. Ik pleit voor een betere
afstemming tussen de binnenlandse discussie
over focus en massa in r&d en de strategische Europese ﬁnancieringsinstrumenten in onderzoek
en innovatie. Hierbij moet de economische en
bredere maatschappelijke werkelijkheid binnen
onze kennisregio’s de leidraad vormen voor meer
en gerichter nationale investeringen.
Nationaal belang daalt
Tot slot denk ik dat de Tweede Kamer en de
Vereniging van Universiteiten gelijk hadden toen
ze in reactie op de internationaliseringsnota van
minister Plasterk van 2008 een kabinetsbrede
aanpak voor de Nederlandse kennissamenleving

11 Porter, 1990, The Competit

10 Florida, 2006, Voices of In

9 Commissie, 2006, Report

8 Rosenau, 2003, Distant Pr

7 Commissie, 2008, Better c

5 Commissie, 2009, Science
ﬁgures report 2008/2009
6 Commissie, 2006, Adult l

4 Lezing Heertz, 3 februari

3 unesco, 2005, World Rep

2 Commissie, 2003, The role o

1 Commissie, 1997, Toward
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De toekomst is groen
Why we need a green revolution
And how it can renew America

door Annelou van Egmond

‘De toekomst is groen’
allemaal mis is gegaan.
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Het nieuwste boek van Thomas Friedman, ‘De toekoms
heeft als subtitel: warm, plat en vol. Dat zou je meteen
kunnen noemen. De aarde is plat, dat heeft Friedman al
in het gelijknamige boek uit 2005, maar de aarde wordt
en vooral steeds warmer. De opdracht voor ons allen is
om ‘instrumenten, systemen, energiebronnen en ethie
de planeet de mogelijkheid bieden om schoner en duur
Hij noemt het de grootste uitdaging van ons leven.
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schuldig aan. Dat komt eveneens door de cynische
korte termijn agenda van lobbyisten en politici. Het
komt in ieder geval niet omdat er wetenschappelijk
geen uitsluitsel is over wat we moeten doen en
moeten laten. Het is zeker nodig om nog meer te
weten van chemie, van natuurkunde, van biologie,
van voedseltechnologie, maar de richting waarin
de oplossing ligt is zonneklaar en, daarover laat
Friedman geen misverstand bestaan, niet onderhandelbaar. Het is duidelijk één van zijn ergernissen
dat er, in ieder geval in de VS, nog steeds veel tijd
en energie gestoken wordt in de achterhaalde
discussie óf er wel sprake is van een klimaat- en
energieprobleem. Dat verklaart misschien ook de
sense of urgency die uit ‘De toekomst is groen’
spreekt.
De gevolgen van al die verkeerde keuzes worden in
‘De toekomst is groen’ beschreven. Daarin ligt de
kracht van dit boek; je weet het eigenlijk wel, maar
als je het zo bij elkaar ziet staan is het toch
schrikbarend. Ja, de biodiversiteit wordt bedreigd,
de temperatuur op aarde stijgt alsmede de
zeespiegel. Op zich al reden genoeg om meteen in
te grijpen. Maar de negatieve effecten op mensenrechten, democratie en ontwikkeling van onze
verslaving aan fossiele brandstoffen zijn dat zeker
ook. Friedman beschrijft de directe relatie die er is
tussen de prijs van olie, en andere natuurlijke
hulpbronnen, en de mate van onderdrukking van
mensen (vrouwen), het gebrek aan inspraak,
economische diversiteit en investeringen in
onderwijs in landen die ‘alleen maar een gat in de
grond hoeven te boren om aan geld te komen’.
De Eerste Wet van de Oliepolitiek (als de olieprijs
stijgt, daalt het tempo van de vrijheid) geldt ook in
landen als Rusland en Venezuela. Het is dus niet per
se een kenmerk van islamitische landen. Wat wij in
het Westen wel bewerkstelligen via onze energieaankopen is ‘dat de meest onverdraagzame, meest
antimoderne en antiwesterse, meest tegen vrouwenrechten en pluralisme gekante stroming binnen de
islam – de stroming die wordt gepropageerd door
Saoedi-Arabië – alleen maar sterker wordt’.

De vraag die zich steeds meer opdringt is: ‘hoe
komen we vooruit?’ Friedman pleit voor een
tweesporenbeleid; zowel inzetten op innovatie en
een mondiale zoektocht naar alternatieve duurzame energiebronnen, als op het zo snel mogelijk
terugdringen van de huidige vraag naar fossiele
brandstoffen. Op die manier kunnen we ‘het
onbeheersbare vermijden en het onvermijdelijke
beheersen’. Hiervoor is het noodzakelijk dat er
zo snel mogelijk een markt voor schone energie
ontstaat. Je zou denken dat die er al is, maar
Friedman stelt dat daarvan geen sprake is zolang
er geen echt prijssignaal is. Vuil moet substantieel
duurder worden dan schoon en bovenal moeten
de kosten, zowel in geld als in overlast, ook echt
neerslaan bij de gebruiker. Niet bij de machteloze
omstanders of in een ver oerwoud. Daarvoor is een
intelligent systeem nodig van beleid, belastingvooren –nadelen en regels die er voor zorgen dat
efﬁciënt energiegebruik de norm wordt en
verspilling de uitzondering.
Het beste wat overheden nu voor hun eigen
bedrijfsleven kunnen doen is de lat hoog leggen,
ook en misschien wel juist in tijden van economische tegenslag. ‘Schone energie wordt de wereldwijde standaard voor de komende tien jaar, en de
technologie om schone energie te produceren
wordt de volgende grote wereldwijde industrie.
De landen die meer van die technologie maken
en verkopen zullen een voorsprong nemen op de
concurrenten. Die landen zullen de schoonste
lucht én de snelst groeiende industrie hebben:
geen slechte combinatie’.
De oproep van Thomas Friedman is gericht aan
Amerika en aan de Amerikaanse overheid. Maar
de mechanieken die hij beschrijft slaan evenzeer
op Europa en de oplossingen die hij ziet zijn niet
exclusief toegeschreven op de VS.
Wat let ons in Europa om de concurrentie aan te
gaan als het om duurzaamheid gaat?
Let’s give the US a run for their money when it
comes to saving the planet!
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Deze idee gaat over Europa. Bij D66 staat veel in het
teken van Europa, dit voorjaar zo mogelijk nog meer
dan anders. Het is al zo vaak gezegd: ‘Europa is binnenland’ en daarmee doelt D66 op de lotsverbondenheid tussen Nederland en Europa. Een sterk Europa is
goed voor Nederland en Europa is gebaat bij stevige
bemoeienis vanuit Nederland. Daar gaan de verkiezingen van het ep in juni over. Sophie In ’t Veld, onze
lijsttrekker bij die verkiezingen, opent daarom dit
Europa-nummer van idee.
2009 zal het einde markeren van het mandaat van zowel het huidige ep als de Europese Commissie. Maar
daar blijft het niet bij. De uitdagingen die ons pad
kruisen zijn niet mis te verstaan; kredietcrisis, economische crisis, klimaatverandering, energievoorzieningszekerheid. Biedt een Iers ‘ja’ meer kans op
eu-leiderschap in de wereld? Brengt het aantreden
van Obama een Europese herpositionering met zich
mee? Hoe zal de eu haar mannetje (moeten) staan bij al
deze uitdagingen? Dat staat centraal in dit nummer.
De aftrap komt van het Platform Europa van D66. Hoe
staat het met het Europese leiderschap en is daar een
rol weggelegd voor Nederland? Laurens Jan Brinkhorst is over dat laatste niet optimistisch. Hij bepleit
meer leiderschap door visie en politiek management.
De slagkracht van Europa is niet alleen afhankelijk
van eigen ambities, maar ook van de relatie tot andere
machtsblokken.
En hoe staat het dan eigenlijk met de relatie van de
eu tot andere machtsblokken. Mark Leonard van de
Council for Foreign Relations in Londen roept op tot
een herijking van de relatie tussen de Verenigde Staten
en Europa. De voorzitter van het College van Bestuur
van de TU Delft, Dirk Jan van den Berg, bekijkt de kenniskracht van Europa vanuit het perspectief van toenemende concurrentie uit China. Henk Kern van de
vakgroep Ruslandkunde van de Universiteit Leiden
houdt de relatie tussen Europa en Rusland onder de
loep.
Louise van Schaik van Instituut Clingendael vraagt
zich af of het leiderschap van de eu in de wereld op
klimaatterrein in stand kan blijven bij de onderhandelingen over een post-Kyoto-verdrag. Pieter Boot
van het Internationaal Energie Agentschap in Parijs
verbindt de belangen van klimaatverbetering en energievoorzieningszekerheid aan elkaar en betoogt dat

It’s the economy, stupid! Als Europa ergens over gaat
dan is het over de economie. Belangrijke pijler is het
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en Gerben Jan
Gerbrandy, kandidaat voor D66 bij de ep-verkiezingen
schrijft over de nieuwe doelen die daarvoor moeten
worden gesteld. Is de kredietcrisis het ultieme bewijs
van de waarde van een gezamenlijke munt of is dit
het begin van het einde van de euro? Edin Mujagic
van de Universiteit van Tilburg laat zijn licht hierover schijnen. Uit het artikel van David Bohmert van
het Neth-ER Instituut te Brussel blijkt dat er best een
tandje bij kan wat betreft de Europese ambities voor
de ken-niseconomie.

D66’ers steken graag de handen uit de mouwen,
en bouwen zelf aan de toekomst. D66 heeft vertrouwen in de mensen en in de positieve krachten
in de samenleving. Als we gezamenlijk onze
schouders eronder zetten kunnen we als mensheid
enorm veel tot stand brengen. De verkiezing van
Obama is het ultieme bewijs dat mensen zich wel
degelijk laten inspireren door een boodschap van
hoop, idealen en (zelf )vertrouwen. Mensen laten
zich zeker wel mobiliseren met een beroep op hun
inzet en talenten.

In deze idee vindt u ook observaties van enkele kandidaten van D66 voor de komende ep-verkiezingen. Marietje Schaake, Ernst Klatte, Stientje van Veldhoven,
Ivo Thijssen, Gerhard Mulder en Johan Piet nemen een
voorschot op de komende campagne.
Over de eu kunnen boeken vol worden geschreven.
Een volledig beeld is onbegonnen werk. Toch hopen
wij dat u door deze ‘proeverij’ van inzichten over Europa vandaag en morgen geïnspireerd raakt – in ieder
geval om zelf te gaan stemmen en om ook anderen op
te roepen dat te doen. En, als u net als wij ‘Ja’ zegt tegen Europa, dan ligt de keuze voor de hand…

thema-redacteuren
Annelou van Egmond
Heleen Uijt de Haag

Vanuit die mentaliteit zegt D66 volmondig ‘Ja!’
tegen Europa. Ook in dit nummer van idee. Van
kaft tot kaft staat dit nummer vol frisse ideeën
voor de toekomst van Europa. Want we hebben
een sterk en slagvaardig Europa nodig om de
uitdagingen van vandaag aan te kunnen gaan.
We leven in roerige tijden. Economische crisis,
immigratie, klimaatverandering, energievraagstukken, brandhaarden in het Midden Oosten
of Congo, terroristen, criminelen en ga zo maar
door. Het is geen wonder dat mensen zich onzeker
en angstig voelen, en dat ze behoefte hebben
aan bescherming en geborgenheid. Het is een
volstrekt menselijk neiging om te denken dat

Een sterk Europa is onmisbaar voor onze welvaart,
onze veiligheid en de kwaliteit van ons bestaan.
Dat is geen ‘superstaat’, maar een Europa dat aan
de verwachtingen van de burgers kan voldoen.
Een verdeeld Europa is zwak en machteloos en kan
niet voor de belangen van haar burgers opkomen.
Een nationalistische agenda leidt niet tot meer invloed voor burgers, maar tot verlammende veto’s
die worden omzeild met achterkamertjespolitiek.
Protectionisme leidt tot afbraak van onze welvaart. Wie een sterk, slagvaardig en democratisch
Europa wil kan eigenlijk alleen bij D66 terecht.
Alle andere partijen zeggen in verschillende
toonaarden ‘Nee’ tegen Europa, van ronduit ‘Nee!’
tot ‘Mwa, kweenie, nu even niet’.
Maar D66 staat voor een Europa dat wereldleider
duurzaamheid wordt, een Europa dat een leidende
rol speelt op het wereldtoneel, een Europa dat de
veiligheid, welvaart en vrijheid van haar burgers
kan garanderen.
De hervonden vitaliteit van D66 blijkt uit de lijst
van getalenteerde en super-gemotiveerde kandidaten. In Alexander Pechtold hebben we de meest
uitgesproken Europese partijleider in Nederland.
En deze lijsttrekker gooit al haar enthousiasme
in de strijd voor een sterk D66 in het Europees
Parlement. Zeg ook ‘Ja!’ tegen Europa op 4 juni!
Sophie in ’t Veld
Parlementariër in het Europees Parlement voor D66

5
Sophie in ’t Veld D66 zegt ‘Ja!’ tegen Europa, ‘Ja!’ tegen de toekomst

Ook dit is de kracht van mensen. De wilskracht
om dromen waar te maken. De drang om te
presteren en naar iets beters te streven. Het plezier
en de bevrediging om iets tot stand te brengen.

de dreiging van buitenaf komt, en om zich te
verschansen achter een verdedigingswal en de
deuren en ramen te barricaderen om de grote
boze buitenwereld buiten te houden. Veel politici
spinnen er electoraal garen bij om de angsten en
onderbuikgevoelens aan te wakkeren, om zichzelf
vervolgens op te werpen als de redder en beschermer. Maar zwelgen in nostalgie en nationalisme
levert alleen valse zekerheid op.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

•

Terwijl ik dit stukje schrijf kijk ik met
één oog naar de laatste 10 km rit van het
wk allround schaatsen in Hamar, waarbij Sven
Kramer de Noor Havard Bøkko verslaat in een magistrale race. De twee kampioenen zwepen elkaar
op tot prachtige prestaties. Ze gaan er helemaal
voor, geven het beste uit zichzelf voor het bereiken
van hun droom. Op hun beurt zijn deze sporters
een bron van inspiratie voor een nieuwe generatie
jonge schaatsertjes.

En hoe is het dan gesteld met de veiligheid en het bestuur in de eu? Jaap Hoeksma wijst erop dat Europa
niet alleen een samenwerkingsverband van lidstaten
is maar zeker ook een gemeenschap van burgers. Diezelfde burger is ook object van het Europese veiligheidsbeleid in de bijdrage van Bibi van Ginkel, lijstduwer van D66 voor de komende ep-verkiezingen.
Mendeltje van Keulen, ook lijstduwer en tevens werkzaam bij Instituut Clingendael, bekijkt de situatie in
aanloop naar en na een Iers ‘Ja’. Zijn dan alle problemen opgelost?

idee februari 2009
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D66 zegt ‘Ja!’ tegen Europa,
‘Ja!’ tegen de toekomst

alleen met een solide pakket maatregelen de eu met
één mond zal kunnen spreken. Het nieuwste boek van
Thomas Friedman ‘De toekomst is groen’ benadrukt
evenzeer de noodzaak van een nieuwe energie- en klimaataanpak en geeft aan dat er op dat gebied geen tijd
te verliezen is.

Antwoord binnen handbereik
met het Hervormingsverdrag van Lissabon

De minst ambitieuze invulling zou een administratieve invulling zijn naar voorbeeld van de
Duitse president. Hoewel bondkanselier Angela
Merkel wereldberoemd is, kennen maar weinig
Nederlanders president Horst Köhler. Köhler
heeft dan ook slechts een ceremoniële rol. Iemand
van het kaliber Tony Blair zal waarschijnlijk geen
zin hebben in zo’n rol. Nee, een keuze voor Tony
Blair zou volgens velen duiden op een hoger ambitieniveau. Hij is iemand die op proactieve wijze
een gezicht zou kunnen zijn voor Europa en voor
de wereld. Daarvoor moet echter nog wel aan één
voorwaarde worden voldaan. Om Europa en haar

Een mogelijke oplossing daarvoor zou zijn om
de voorzitter van de Europese Commissie tot
Permanent Voorzitter te maken. In dat geval gaan
ambitie en legitimiteit hand-in-hand. In het
Hervormingsverdrag staat niets dat de Voorzitter
van de Europese Commissie in de weg staat om
gekozen te worden tot Permanente Voorzitter van
de Europese Raad. Een dergelijke dubbelfunctie
voor de Commissievoorzitter brengt met zich
mee dat niemand in Europa of daarbuiten nog
zou twijfelen aan wie het gezicht van Europa
is. Met deze oplossing zou een brug gevormd
worden tussen de regeringshoofden, de Commissie en het Europees Parlement. Het Europees
Parlement mag immers stemmen over het aan- en
aftreden van de Commissievoorzitter. In het geval
van een dubbelfunctie wordt de positie van het
Europees Parlement dus versterkt. Zij beschikt
dan namelijk over het ultieme wapen: het recht de
dubbelvoorzitter en daarmee de voorzitter van de
Europese Raad naar huis te sturen.
Nu het Hervormingsverdrag weer in zicht raakt,
moet Europa een keuze maken over de invulling
van haar Permanente Voorzitter. Indien gekozen
wordt met ambitie en daarmee voor een dubbelfunctie, één president van Europa, dan wordt
in een klap gekozen voor democratie in Europa.
Uiteraard geniet het op lange termijn de voorkeur de President van Europa in rechtstreekse
pan-Europese verkiezingen te kiezen, maar dat
is vooralsnog geen optie. De tijd lijkt echter wel
definitief rijp Henry Kissinger op zijn oude dag
eenduidig antwoord te geven.

Ivo Thijssen is voorzitter van het D66 Platform Europa
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Who do I call
if I want to call
Europe?

Over wie de Permanente Voorzitter moet worden,
wordt in de media al hevig gespeculeerd. Je kunt
er zelfs op wedden. Van de genoemde kandidaten
is Tony Blair het bekendst. Over de taken die Tony
zou moeten gaan verrichten is het echter opvallend stil. Voor velen geldt dat de inhoud die de
eerste Permanente Voorzitter aan zijn rol geeft,
bepalend zal zijn voor het takenpakket. Simpel
afwachten wie het wordt getuigt echter van
weinig Europese ambitie, terwijl de roep om één
Europese stem in de buitenlandse politiek groter
is dan ooit. Een ding is duidelijk: zonder ambitie
zal de Permanente Voorzitter geen wereldhit
worden.

burgers echt te kunnen vertegenwoordigen, moet
de Permanente Voorzitter wel over legitimiteit
beschikken. Helaas staat het Europees Parlement
buiten spel en wordt de Permanente Voorzitter
achter gesloten deuren door de Europese Raad
aangewezen. Hierdoor hoeft de nieuwe leider dus
geen verantwoording af te leggen aan de volksvertegenwoordiging. Zonder deze verantwoording is
hij echter niet geloofwaardig als Europees leider
en wordt hij alsnog niet gebeld als het er echt om
gaat.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

door Ivo Thijssen

De Europese Raad is de bijeenkomst van de regeringsleiders van de 27 eu-lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie. Momenteel krijgt
iedere zes maanden een andere regeringsleider
de voorzittershamer. Deze tijdelijke voorzitter
van de Europese Raad is slechts een primus
inter pares, oftewel een eerste onder gelijken.
Geen wonder dat Kissinger hem niet meteen
zou bellen, ook al is hij formeel aanspreekpunt
voor het buitenland. Het Hervormingsverdrag
biedt een oplossing voor dit gebrek aan een goed
aanspreekpunt. De tijdelijke voorzitter wordt
namelijk vervangen door een Permanente Voorzitter die steeds in functie is voor een periode
van tweeënhalf jaar. Wanneer de Ierse bevolking
genoegen neemt met de geboden concessies, zal
het Hervormingsverdrag eind 2009 in werking
treden. Begin 2010, ruim vijfentwintig jaar na
de hit van Ray Parker Jr, krijgt Europa dan een
Permanente Voorzitter.
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Medio 1984 had Ray Parker Jr. een wereldhit met de Ghostbusters
soundtrack. In tegenstelling tot de wereldberoemde vraag van
Henry Kissinger ‘Who do I call if I want to call Europe?’ wordt de
vraag van de entertainer in het liedje wel luidkeels beantwoord:
‘Who you gonna call? Ghostbusters!’ Zonder duidelijk antwoord op
de vraag was het liedje waarschijnlijk geen hit geworden.
Kissinger is inmiddels 85 jaar oud en wacht nog altijd op antwoord.
Nu Europa enkele concessies heeft gedaan aan Ierland na het Ierse
‘nee’ in 2008, komt het Hervormingsverdrag van Lissabon andermaal in zicht. Hierdoor komt ook het antwoord op de vraag van
Kissinger weer binnen handbereik.

interview Laurens Jan Brinkhorst
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De kredietcrisis, economische teruggang, het klimaatprobleem,
het Midden-Oostenconflict en de energievoorzieningszekerheid.
Het zijn uitdagingen die vragen om leiderschap in de eu. Als de
Ieren het alsnog toelaten en het verdrag van Lissabon wordt een
feit, dan zijn er gezichtsbepalende Europese posten te vervullen.
Deze posten zullen doorslaggevend zijn voor het welslagen van
Europees leiderschap, maar zullen niet door Nederlanders worden
vervuld. Gevoed door het verleden en met een strijdlustige blik op
de toekomst pleit Laurens Jan Brinkhorst voor meer leiderschap
door een combinatie van visie en politiek management.

Hoe ziet u het hedendaagse leiderschap in
Nederland en de EU? Laurens Jan Brinkhorst

Foto: Martijn de Vries

veert op als hem wordt gevraagd hoe hij staat
tegenover het hedendaagse leiderschap. Hij grijpt
terug op de jaren ’30 van de vorige eeuw. ‘Gaat u
gerust slapen, de regering waakt over u! Colijn
riep het en vervolgens werd Nederland door de
Duitsers onder de voet gelopen. Gebrek aan leiderschap is van alle tijden. Het is het soort leiderschap dat geen leiderschap is’.
In Nederland heerst argwaan tegenover leiders.
‘Als je de macht hebt, ben je in Nederland per definitie verdacht’, aldus Brinkhorst. Een leider moet
in deze tijd bij uitstek de combinatie van visie en
politiek management bezitten, zo luidt het devies
van Brinkhorst. Visie op de samenleving, op
ontwikkelingen, op structuren. Net zo belangrijk
is het dat die visie samen gaat met de wens om
deze om te zetten in realiteit. In de politiek moet

je macht gebruiken om medestanders aan je zijde
te krijgen. ‘We zitten in een overgangsperiode die
vraagt om een breed gedragen visie èn om actie’.
In de eu is in beperkte mate sprake van leiderschap,
in Nederland is het nagenoeg afwezig, aldus
Brinkhorst.
Een duidelijke illustratie hiervan is de manier
waarop met de kredietcrisis wordt omgegaan. ‘We
hebben de kans laten lopen om tijdig op Europees
niveau een toezichthoudende structuur op te zetten. Een sterke markt vraagt een sterke overheid’.
Het gebrek aan visie in Nederland was ook zichtbaar tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer van september vorig jaar.
‘Het debat was geen weerspiegeling van wat er in
de wereld speelde. De regering beperkte zich tot
de sussende boodschap dat Nederland voorbereid
is op de situatie in de wereld. We zijn nog geen vijf
maanden verder en weten wat dat betekende’.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

‘De Franse
president
Sarkozy
heeft het
goede
voorbeeld
gegeven’

idee februari 2009

‘ Europa, een kwestie 		
van leiderschap’

interview Laurens Jan Brinkhorst

interview Laurens Jan Brinkhorst door Annelou van Egmond en Heleen Uijt de Haag

‘Terwijl nota bene het Georgische parlement
de Europese vlag in de voortuin heeft staan,
halen wij hem als één van de founding fathers weg’
Wat zal het verdrag van Lissabon veranderen?

‘Het verdrag van Lissabon brengt met zich mee
dat er vier toonaangevende gezichten van de eu
zullen zijn. De eerste is de vaste voorzitter van
de Europese Raad. Deze voorzitter zal voor meer
continuïteit zorgen. Ook bepalend zal de hoge
vertegenwoordiger van de Unie zijn die als een
minister van Buitenlandse Zaken zal fungeren.
Ze zullen beiden het Europese gezicht naar de
rest van de wereld bepalen. De voorzitter van de
Europese Commissie blijft de uitvoerende macht
en de president van de Europese Centrale Bank
blijft symbool staan voor de Europese Monetaire
Unie. En al deze posten zullen niet door Nederlanders worden vervuld. Daarvoor ontbreekt het
in de politiek in Nederland aan visie op de wereld.
Dat verschijnsel zie je ook terug in de Nederlandse
bureaucratie. Er zijn weinig ambtenaren in de
top die beschikken over inzichten gebaseerd op
praktische ervaring in Brussel’.
Hoe belangrijk is het leiderschap van de grote
lidstaten in de EU en moeten we ons daarover

nationaal en regionaal niveau. ‘Er is gelukkig een
begin te zien van het besef dat Nederland een heel
gewoon Europees land is en dat we ons in Europa
op de wereld om ons heen moeten richten en waar
mogelijk ook richting moeten geven’. Met het
verbreden van een sterk eigen Europees referentiekader vergroten we onze visie.
Wat betekent het aantreden van de nieuwe
Amerikaanse president Barack Obama voor het
leiderschap van de EU? Brinkhorst verwijst naar

recente uitspraken van Al Gore over zijn twijfel of
de eu bij de klimaatonderhandelingen leiderschap
kan tonen. AL Gore stelde hierbij dat alleen de vs
dat kan. ‘Ik begrijp zijn twijfel over de eu. De eu is
niet sterk in het omzetten van woorden in daden.
De vs weten als geen ander machtspolitieke basis
te verwerven. Het aantreden van Barack Obama
biedt een nieuw perspectief. De man heeft visie.
Laat onverlet dat hij wel is ingekapseld in pressiegroepen. De tijd dat schout-bij-nacht Karel
Doorman kon volstaan met een ‘ik val aan, volg
mij’ bij de slag in de Javazee in 1942, is allang voor-

Welke uitdagingen zijn een uitgelezen kans
voor de EU om leiderschap in de wereld te
tonen? ‘De eu houdt zich in eerste aanleg alleen

met soft power bezig en kan op terreinen als
ontwikkelingssamenwerking en klimaatbeleid
een sterkere rol spelen. Op hard power, zoals
defensie, zullen we nooit leidend worden en dat
zouden we ook niet moeten nastreven. Ik ben wel
van mening dat we meer moeten doen. Een grotere
betrokkenheid bij crisisbeheersing moet echter
niet een terugkeer betekenen naar de koloniale
periode. Die tijd is gevoed en ten onder gegaan
door nationalisme. Inmiddels overheerst bij ons
het besef dat we liever werken op basis van consensus en multilateralisme’. De eu is sterk op de
terreinen waar soevereiniteit van de lidstaten zeer
beperkt is, zo betoogt Brinkhorst. Maar laten we
niet vergeten dat de eu in de rest van de wereld een
voorbeeldfunctie heeft als eenheid van lidstaten.
Om als eenheid sterker te zijn, is soevereiniteit
opgegeven. Het Aziatische samenwerkingsverband asean kijkt bijvoorbeeld vol interesse naar
het eu-model. Een terrein waarop de eenheid van
de eu onomstreden is, is handelspolitiek. ‘Geen
enkele lidstaat van de eu pleit ervoor dit weer
terug te geven aan de lidstaten. Bij de dreiging van
een Amerikaanse oproep tot buy american, kan de
eu een vuist maken’. Ook ontwikkelingssamenwerking en klimaatbeleid zijn terreinen waarop
de eu leiderschap kan tonen. Voor de klimaatonderhandelingen over post Kyoto geldt echter: ‘the
proof of the pudding is in the eating’. Het leiderschap
van de eu hangt sterk af van de resultaten op eigen
klimaatdoelen.
Wat ziet u als gemiste kansen voor Nederland
om leiderschap te tonen in relatie tot de EU?

‘De positie van Nederland in de oorlog tegen
Irak is hier een goed voorbeeld. Beter was het
geweest als we ons niet onmiddellijk achter de
Amerikanen en de Britten hadden geschaard. We
hadden in die oorlog ook kunnen kiezen om een
meer gezamenlijke positie in te nemen, waardoor

geen steun zou zijn geweest aan de Amerikaanse
aanvalsoorlog. Nederland heeft nagelaten om
invloed uit te oefenen op de posities van Duitsland en Frankrijk en om daarmee het gewicht in
die zin te gebruiken’. Ook verwijst Brinkhorst naar
de verklaring van Nederland nadat het verdrag
van Lissabon was afgesloten. ‘Ik schaam me nog
steeds diep dat de minister-president van Nederland zich verheugd toonde toen hij de Europese
vlag uit het verdrag had weten te halen. Terwijl
nota bene het Georgische parlement de Europese
vlag in de voortuin heeft staan, halen wij hem als
één van de founding fathers weg. Dat is een gebrek
aan besef van je verworvenheden’.
En het kan zo gedaan zijn met die verworvenheden. Brinkhorst refereert aan de leidende positie
die China in de vroege geschiedenis innam en
de technologische vooruitgang die er heerste.
Vervolgens viel China terug in beschaving door
oorlog en verdeeldheid. ‘China heeft er 500 jaar
over moeten doen om weer wakker te worden’.
Er is volgens Brinkhorst te weinig historisch besef
en bewustzijn in Nederland en de eu dat verworvenheden verloren kunnen gaan. De cultuur van
‘het zal mijn tijd wel duren’ overheerst. Dit heeft
alles te maken met het ontbreken van leiderschap.
Leiderschap waarbij visie concreet inhoud wordt
gegeven. En die visie vorm je door je referentiekader te verbreden. Het heeft ook te maken met de
kaders waarbinnen je bent opgegroeid. Brinkhorst
refereert aan zijn eigen jeugd. Als klein jongetje
maakte hij de hongerwinter mee, at tulpenbollen.
‘Daarmee is welvaart voor mij geen vanzelfsprekendheid. Dat leidt ertoe dat je de balans van
rechten en plichten onderkent. Zo dreigt in de
huidige wereld van de economische crisis een
nieuw protectionisme te ontstaan. Dat zou er
zo-maar toe kunnen leiden dat verworvenheden
als de interne markt worden ondermijnd. Daar
zullen we krachtig weerstand tegen moeten
bieden’.

Annelou van Egmond en Heleen Uijt de Haag
zijn redacteur van idee
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bij. De wereld is complexer geworden. Iedere tijd
heeft zijn eigen leiderschap nodig. Het leiderschap
van nu begint met visie. En onze eigen, Europese plaats in de toekomst zullen we zelf moeten
opeisen’.

interviewwLaurens Jan Brinkhorst

de voormalig bewindspersoon niet lang over na
te denken. ‘Nederland dobbert nu zo maar wat
mee. Als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en
Frankrijk in onderling overleg in staat zijn om
wereldvragen op te lossen, dan dient dat het
Nederlands buitenlands belang. Nederland kan
immers profiteren van die vooruitgang’. Ten
onrechte wordt in Nederland, volgens Brinkhorst,
vaak vergeten dat het subsidiariteitsbeginsel in de
eu twee kanten heeft. De betekenis die er dikwijls
in Nederland aan wordt gekoppeld is dat pas euactie gerechtvaardigd is als het beoogde effect niet
ook op nationaal, regionaal of lokaal niveau kan
worden bereikt. Keerzijde is dat de eu naast haar
exclusieve bevoegdheden ook maatregelen moet
nemen als die doeltreffender zijn dan actie op

Europa… leiderschap of lijdensweg?

Sarkozy heeft het goede voorbeeld gegeven. Hij
heeft bijvoorbeeld laten zien dat we in de Georgische crisis meer eu nodig hebben en minder
navo. Dat was een heel ander geluid dan dat in de
vs doorklonk’. Volgens Brinkhorst is goed leiderschap niet alleen aan personen gebonden maar
zijn ook institutionele structuren nodig. ‘Veel
factoren beperken de eu en de disfunctionerende
instituties is er één van. De huidige structuren
van de eu schieten tekort, zijn zonder twijfel
verouderd en niet meer toekomstbestendig. Het
roulerend eu-voorzitterschap en de scheiding
tussen Commissie en Raad van Ministers maken
het bijvoorbeeld moeilijk voor de eu om met één
stem te spreken in het buitenlands beleid’.

zorgen maken als kleinere lidstaat? Hier hoeft
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Heeft het Franse EU-voorzitterschap volgens
u leiderschap laten zien? ‘De Franse president

De verkiezing van Barack Obama overbrugt de
politieke verschillen tussen Europa en de vs weer
substantieel. Er bestaan nog steeds aanzienlijke
meningsverschillen over ambitieniveau, prioriteitstelling en aanpak, maar men is het nu grotendeels
eens over de grootste uitdagingen. Bovendien is
de nieuwe Amerikaanse president waarschijnlijk
de eerste leider van na de ‘Speciale Relatie’ met
Groot-Brittannië. Hij ziet het koninkrijk liever een
rol spelen in een functionerend Europa dan in een
bilaterale, exclusief Amerikaans-Britse relatie.

De navo is dus niet het aangewezen forum
om allerlei cruciale kwesties voor de transAtlantische relatie te bespreken, maar de huidige
Amerikaans-Europese institutionele architectuur
is dat evenmin. Formeel stoelt de samenwerking
op de trans-Atlantische Verklaring van 1990 en
de Nieuwe trans-Atlantische Agenda (nta) van
1995. Als flexibel kader verbeterde en verbreedde
de nta de mate van wederzijdse betrokkenheid.
Bijeenkomsten vinden nu plaats op vele niveaus,
inclusief topontmoetingen tussen vs, Europese

Herschrijven van
de trans-Atlantische
betrekkingen
Toen het stof na een bijzonder dwarse periode in
de trans-Atlantische betrekkingen in 2005 weer
enigszins was gaan liggen, riep toenmalig bondskanselier Gerhard Schröder tijdens de Veiligheidsconferentie van München op tot een debat over
nieuwe trans-Atlantische instellingen. De navo
kon niet langer de spil zijn in een relatie die alles
omvatte: van klimaatverandering en genetisch
gemodificeerde voedingsmiddelen tot gezamenlijke acties in Afghanistan en de Balkan. Hij had
onmiskenbaar gelijk, maar zijn timing was niet
ideaal. Nog geen twee jaar na de invasie in Irak
waren Europeanen en Amerikanen weer bereid
operationeel samen te werken, maar de politieke
verdeeldheid was nog een zere plek. Bovendien
bestonden grote verschillen van inzicht, zowel

Hierdoor worden de meeste zaken in de trans-Atlantische relatie bilateraal gedaan, of in informele
kleine groepen zoals Quad, Quint en Quartet, en
contactgroepen zoals het E3+3-exercitie voor Iran.
Elke Europese ambassadeur in Washington weet
dat hij thuis wordt beoordeeld op de mate waarin
hij vertrouwder is met het Amerikaanse politieke
proces dan zijn Europese collega’s.
Eén van de belangrijkste oorzaken van de
moeizame trans-Atlantische gesprekken is dat
de Europeanen zelf niet in staat lijken tot echte
strategische discussies over thema’s zoals Rusland, China, het Midden-Oosten of de Europese
defensie. Europa mag niet worden verdeeld tussen
de oude en nieuwe lidstaten, maar is niettemin
verdeeld. Voor veel lidstaten lijkt aanzitten een
doel op zich. De eu lijkt ook vaak gehinderd door
de irritante gelijke representatie. Zolang een land
als Luxemburg hetzelfde gewicht blijft houden
als Frankrijk of Duitsland, is het onvermijdelijk
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over begrip als aanpak van de grootste mondiale
vraagstukken zoals het internationale terrorisme,
Irak, Afghanistan, Iran, de klimaatverandering en
het Internationaal Strafhof.

Bestaande instellingen schieten tekort
De navo is en blijft de belangrijkste organisatie
om de Europese veiligheid zeker te stellen.
Europese landen kunnen vertrouwen op de
garantie van artikel V en ook de rol van de navo
in Afghanistan en de Balkan is van cruciaal belang
voor de veiligheid van Europa. Maar de navo
is niet langer het juiste platform om te spreken
over grote strategische vraagstukken; noch over
niet-militaire onderwerpen, zoals de wereldwijde
financiële crisis en de klimaatverandering, noch
voor de klassieke problemen van het buitenlandbeleid zoals de opkomst van Rusland en China en
Irans nucleaire programma. De eu zal zeker niet
langdurig de meest hoogwaardige militaire macht
zijn, maar haar opkomst als sleutelfiguur op
veiligheidsgebied is een feit. Zij beschikt immers
over troeven waarover de navo niet kan beschikken, zoals het potentieel om civiele en militaire
middelen te combineren en toegang en bewegingsruimte waar vs en navo niet welkom zijn.

Helaas heeft de Trans-Atlantische Economische
Raad de aanvankelijke belofte niet kunnen
waarmaken. De jaarlijkse topontmoeting tussen
staatshoofden is verworden tot een toevalsdinertje
waarbij het succes afhangt van een roterende
tafelschikking, waarbij de ene keer de Commissievoorzitter presideert en de andere keer het
wisselende voorzitterschap van ook de kleinste
eu-lidstaat. De Amerikaanse vertegenwoordiging is consistenter en bestaat doorgaans uit de
president, de vice-president, de ministers van
Buitenlandse Zaken en van Handel, de nationale
veiligheidsadviseur en andere topambtenaren.
Deze bijeenkomst duurt echter maar een paar uur
en heeft hooguit symbolische voedingswaarde.
President Bush verzuchtte in juni 2005 dat hij de
top niet had bijgewoond als hij van tevoren had
geweten wat hij opgedist kreeg en de eu-leiders
verdrongen zich bij de afsluitende persconferentie
om te vertellen hoe ze de Amerikaanse leider eens
flink de waarheid hadden gezegd.

Mark Leonard, Daniel Korski, Ulrike Guérot Herschrijven van de trans-Atlantische betrekkingen

door Mark Leonard, Daniel Korski en Ulrike Guérot

Commissie en eu-voorzitter. In 2007 werd een
Trans-Atlantische Economische Raad opgericht
ter verdieping van de economische integratie
door onder meer harmonisatie van economische
regulering.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

Nieuwe instellingen zijn geen surrogaat voor
gezamenlijke belangen en strategie. Maar een
consistent samenwerkingskader kan Europeanen
en Amerikanen helpen bij een beter begrip van
elkaars prioriteiten en bijdragen aan een gedeelde
visie op het beste beleid om de problemen het
hoofd te bieden. Bij gezamenlijke belangen
kunnen trans-Atlantische instellingen beide
partijen ondersteunen in een economische inzet
van hun middelen voor een gemeenschappelijke
aanpak. De wisseling van de wacht in Washington
biedt de vs en Europa een ideale mogelijkheid
om de institutionele banden aan te halen, terwijl
de Amerikaanse en Europese leiders een nieuwe,
zinvolle trans-Atlantische agenda ontwikkelen.

idee februari 2009

12

De huidige institutionele structuur tussen de Verenigde Staten en
Europa is niet toereikend om cruciale trans-Atlantische kwesties
te bespreken. Het aantreden van een nieuwe democratische president is een kans om nieuwe institutionele kaders van de grond te
krijgen. Mark Leonard, Daniel Korski en Ulrike Guérot stellen een
stappenplan voor, waaruit een nieuwe generatie Amerikaanse en
Europese beleidsmakers voortkomt die de relatie tussen de VS en
de Europese Unie kunnen verstevigen. Anders zal het niet mogelijk zijn om gezamenlijke uitdagingen, van terrorisme tot de opkomst van China, effectief te bestrijden.

Voor Europa zal het vinden van een balans tussen de omgang met de vs aan de ene kant en met Rusland aan de
andere kant, één van de grootste uitdagingen blijken.
Alleen een krachtig, democratisch Europa, dat met één
stem spreekt, kan zowel gesprekspartner als tegenwicht
zijn voor andere wereldspelers. Zodoende kan Europa
een gelijkwaardig partner zijn in de transatlantische
verhoudingen. Het perspectief van het ‘nieuwe Westen’
voor de 21e eeuw moet duidelijk vorm krijgen vanuit Europees initiatief. Vervolgens moet dit effectief ingebed
worden in structuren
en instituten.

Marietje Schaake
kandidaat voor het
Europees Parlement
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Liever werken met nieuwe instellingen
President Obama kan meteen een nieuwe reeks
Euro-Atlantische instellingen neerzetten om de
dialoog op topniveau te versterken, contacten
op de werkvloer te verbeteren en opnieuw een
trans-Atlantische gemeenschap te vormen met
een nieuwe generatie beleids- en opiniemakers.
Dit kan op zes niveaus en moet gepaard gaan met
investeringen in formele en informele banden.
Op het hoogste niveau zou de Amerikaanse
president één keer per jaar tijdens de Europese
Raad moeten worden uitgenodigd voor een
informele discussie met de Europese leiders over
mondiale kwesties. De eerste stap kan de gelijktijdige organisatie zijn van eu- en navo-toppen,
waarop de nodige uitwisseling mogelijk is zonder
dat Amerikanen formeel meedoen aan Europese
vergaderingen. Indien succesvol, kan de Amerikaanse president vervolgens worden uitgenodigd
voor de Europese Raad.

‘De eu lijkt vaak gehinderd
door de irritante
gelijke representatie’
Ten tweede is het belangrijk dat de eu-ministers
van Buitenlandse Zaken voortdurend op strategisch niveau in gesprek zijn met hun Amerikaanse
collega. Deze besprekingen kunnen worden
geïnstitutionaliseerd. Elke maand ontmoeten
de Europese ministers van Buitenlandse Zaken
elkaar in de Raad Algemene Zaken en Externe

Betrekkingen (razeb) met de ‘tsaar’ van het
Europees buitenlands beleid, Javier Solana, en
de Europese Commissie. Het zou zinvol zijn als
de Amerikaanse ambtsgenoot twee keer per jaar
wordt uitgenodigd (met elk eu-voorzitterschap)
voor een informele strategische discussie over de
actuele grote kwesties. En Amerikanen kunnen

ook van tijd tot tijd worden uitgenodigd voor de
vergaderingen van de Europese Commissie als
daar zaken van gemeenschappelijk belang aan de
orde zijn, zoals handel met derden (zoals China) of
de ontwikkelingshulp aan Afrika.
Mocht het Verdrag van Lissabon in de nabije
toekomst worden geratificeerd, dan kunnen Ame-

Europa… leiderschap of lijdensweg?

De realiteit is dat zelfs indien de vs en Europa samenwerken, hun gezamenlijke kracht snel afneemt. Door
demografische en economische ontwikkelingen, zoals
de groei van Rusland, China en India zal ‘het Westen’
in belang en slagkracht slechts afnemen de komende
decennia. Deze veranderingen hebben een wezenlijke
weerslag in organen als de vn en navo. Zij blijken nu
al niet voldoende opgewassen tegen de uitdagingen en
conflicten die de wereld teisteren, zoals energieafhankelijkheid, klimaatverandering en transnationaal terrorisme. Transatlantische samenwerking vanuit de eu
is in het zoeken naar oplossingen voor grensoverschrijdende kwesties cruciaal. Betrekkingen met Rusland
spelen hierbij een belangrijke rol. De vs zullen zich
richten op de eu en niet alleen op de navo. Dit is van
belang waar het gaat om de positie van de voormalige
Sovjet staten, zoals Oekraïne en Georgië, maar ook wat
betreft Turkije.

dat veel problemen worden besproken via de
informele kanalen. De vs is medeschuldig aan het
gebrek aan Europese samenhang. Opeenvolgende
Amerikaanse regeringen hebben de Europese
integratie ondersteund, maar tegelijk hebben de
Amerikaanse beleidsmakers de verleiding niet
kunnen weerstaan om een ‘verdeel-en-heerspolitiek’ te spelen met de 27 lidstaten. Een recent
voorbeeld was het besluit om inzake de veiligheid
van de trans-Atlantische luchtvaart de Europese
Commissie te passeren en direct te onderhandelen
met een handvol Europese regeringen.
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De verkiezing van Obama leidt tot ongekend hoge verwachtingen als het gaat om de hernieuwde rol van de
vs in de geopolitieke verhoudingen. Toch moet Europa
niet afwachten op de mogelijke veranderingen die vanuit Amerika komen. Europa moet vanuit krachtig eigen
initiatief nieuwe transatlantische plannen op het gebied van buitenlandse betrekkingen vormgeven; of het
nu gaat om Afghanistan, het Midden-Oosten conflict,
energiezekerheid of het milieu. Een gelijkwaardigere
relatie tussen de vs en de eu is nodig om een aantal van
deze urgente problemen op te lossen. Niet alleen in de
transatlantische verhouding, maar ook in relatie tot de
rest van de wereld is een sterk Europa onontbeerlijk.

Europa in de wereld / Europa en de wereld
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Het nieuw westen? 		
Europa en de VS

Indien het Lissabon-verdrag niet in werking treedt,
moeten afwisselend in Brussel en Washington
op hoog niveau discussies plaatsvinden ter
voorbereiding van de Amerikaanse deelname
aan de razeb. Europa kan ook een ‘dubbele-pet’
overwegen voor het hoofd van de eu-delegatie in
Washington als speciale vertegenwoordiger van
de eu (net zoals in Macedonië) met gedetacheerde
diplomaten om te helpen bij de meer diplomatieke
en representatieve taken. Een alternatief is een
afzonderlijke Europese gezant die met bilaterale
gezanten werkt aan de voorbereiding van de
vergaderingen.
Aangezien veel kwesties die Europese regeringen
aan het hart gaan, zoals Kyoto en het Internatio-

VS en eu moeten een reeks initiatieven overwegen
ter verbetering van de contacten op de werkvloer.
Beide zijden worstelen met de complicaties
van tekortschietende en kwetsbare staten. Met
een nieuwe overeenkomst over informatieuitwisseling kunnen vs en eu simultaan een
Conflictpreventie Taskforce formeren met een
permanent secretariaat in Brussel. Dit secretariaat
coördineert de veiligheidsinformatie over zich
ontwikkelende conflicten en ontwikkelt analyses
en conflicthanteringstrategieën ter bespreking
van Amerikaanse en Europese leiders.
Dat zou ook nuttig geweest zijn voor een tijdige
signalering van de crisis in de oostelijke delen van
de Democratische Republiek Kongo (drc) en de
beste strategie om hiermee om te gaan.
Harvard voor Bureaucraten in Oorlogsgebied
Als de betrekkingen tussen navo en eu zich verder ontwikkelen, kan een navo/eu-Universiteit
Voor Conflicten, Post-Conflictbeleid en Stabilisatie worden opgezet om ambtenaren te trainen, een
soort Harvard voor bureaucraten in oorlogsgebieden. Een ander potentieel nuttig instituut kan een
vs/eu Diplomatiek Centrum in Washington zijn,
gebaseerd op het model voor het Duitse Marshall
Fonds, om detacheringen van Amerikaanse en
Europese diplomaten bij de verschillende buitenlandse diensten te faciliteren. Onderdeel hiervan
kan een ‘Marshall-Monnet Fellowship’ zijn voor
jonge Amerikaanse en Europese ambtenaren bij
de Europese Commissie, het secretariaat van de
Raad, het Europees Parlement en de regeringen
van de eu. In het programma zullen een jaarlijkse
reflectie, halfjaarlijkse detacheringen en opleidingen opgenomen zijn. Om het Amerikaanse
leiderschap verder vertrouwd te maken met het
Europese strategisch denken en de besluitvorming, kan de eu tot besluit een verbeterd publiek
diplomatiek initiatief overwegen, inclusief een
Internationaal Bezoekprogramma dat 50 potentiële Amerikaanse leiders studiereizen biedt.

Mark Leonard is directeur van het European Council
on Foreign Relations.
Daniel Korski is Senior Policy Fellow bij de Europese
Raad over Buitenlandse Betrekkingen.
Ulrike Guérot is Senior Policy Fellow en hoofd van het
Berlijnse kantoor tijdens de Europese Raad over Buitenlandse Betrekkingen.
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Uiteindelijk moet iedere verbetering in de transAtlantische relaties wortelen in beter samenhangend Europees buitenlands beleid. Europa mag
niet afwachten tot de normale teneur van transAtlantische relaties herstelt met een Amerikaanse
beleidsvrager en een terughoudende Europese
beleidsvolger. Europese leiders moeten met eigen
ideeën komen om de navo-missie in Afghanistan
te redden, de beste reactie op de instabiliteit in
Pakistan, de juiste omgang met Rusland en de
opkomst van China en, niet te vergeten, een coherent standpunt over het internationale terrorisme,
de verspreiding van massavernietigingswapens
en de situatie in het Midden-Oosten. Dit vereist
politieke wil – en geen politieke onwil - van de 27
eu-staten, die ondersteuning zou kunnen krijgen
van volwaarde institutionele structuren, zoals het
Verdrag van Lissabon voorstelt.
Nieuwe trans-Atlantische instellingen op zich
zullen Europa niet helpen bij de ontwikkeling van
beleid of een betere visie op strategische vraagstukken van buitenlands beleid. In een tijd waarin
het trans-Atlantische beleid weer in belangrijke
mate één kan worden, zou het ontbreken van een
solide kader voor de Amerikaans-Europese discussies echter leiden tot het wederzijds missen van
waardevolle kansen op een betere samenwerking
bij de gezamenlijke uitdagingen.

Mark Leonard, Daniel Korski, Ulrike Guérot Herschrijven van de trans-Atlantische betrekkingen

Formele instellingen zijn onvermijdelijk log, dus
moet de eu ook investeren in de vernieuwing van
informele instellingen. Een goede start is het verder uitwerken van succesvolle kleinere fora zoals
de ‘eu-Drie’ van Groot-Brittannië, Frankrijk en
Duitsland met sg/hv Solana om te onderhandelen
met Iran, of het partnerschap Polen-Litouwen
dat met Solana werd gesmeed tijdens de Oranje
revolutie. eu en vs kunnen andere ‘contactgroepen’ instellen voor specifieke vraagstukken,
samengesteld uit relevante eu-ministers van
Buitenlandse Zaken en de Hoge Vertegenwoordiger plus de Amerikaanse ambtsgenoot en eventueel nog andere Amerikaanse besluitvormers. Een
gestructureerde dialoog over Pakistan is allang
gewenst, voor Noord-Afrika moeten de mediterrane eu-landen deelnemen. De kleinere lidstaten
vrezen de dominantie van de grote landen in het
eu-buitenlandbeleid. Het is daarom van vitaal
belang om contactgroepen te hebben van alle

landen die betrokken zijn bij een gegeven situatie,
ongeacht grootte of status. De hv, die de overige
lidstaten vertegenwoordigt, moet altijd deel
uitmaken van deze contactgroepen en zorgen voor
een goede doorgifte van informatie tussen alle
betrokkenen.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

‘Europa mag niet
afwachten tot de
normale teneur van
trans-Atlantische
relaties herstelt met
een Amerikaanse
beleidsvrager en een
terughoudende
Europese beleidsvolger’

naal Strafhof, vaak op een blokkade stuiten in het
Congres, moet de samenwerking de uitvoerende
macht overstijgen. Het Europees Parlement
(EP) en het Amerikaanse Congres hebben al een
interparlementaire relatie via de trans-Atlantische
Legislators’ Dialogue. Deze koppeling kan worden
versterkt door hierin niet alleen de congresleden
te betrekken maar ook de senatoren en de voorzitters van alle 27 nationale commissies Buitenlandse
Zaken.
Het kan zelfs nuttig zijn om een klein Europees
Contactkantoor voor Legislatuur bij het Congres
in te richten met vertegenwoordigers van het ep
en nationale parlementen, alsmede een ep-Congres- taakgroep voor belangrijke kwesties zoals
Afghanistan, Pakistan en de klimaatverandering.
President Obama kan het belang van sterkere
trans-Atlantische wetgevende banden verder
benadrukken door het Europees Parlement, eventueel met de fractieleiders uit het Congres aan
zijn zijde, toe te spreken voor de parlementsverkiezingen van juni 2009. De laatste Amerikaanse
president die dit deed was Ronald Reagan op 8 mei
1985 – zelfs Bill Clinton heeft dit nooit gedaan.
Aangezien de Amerikaanse leider in april aanwezig zal zijn op de 60ste verjaardag van de navo in
Straatsburg-Kehl, moet ook een bezoek aan het ep
in Straatsburg een haalbare kaart zijn.
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rikaanse vertegenwoordigers worden uitgenodigd
voor de Raad Buitenlandse Zaken (ter vervanging
van de razeb). Het Verdrag voorziet in een sterke
Europese gesprekspartner met de Hoge Vertegenwoordiger voor Gemeenschappelijk Buitenlands
en Veiligheidsbeleid, bevoegd tot coördinatie
van het Europese buitenlands beleid met ondersteuning van een Europese diplomatieke dienst.
In dat geval moeten de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken en de Europese Hoge
Vertegenwoordiger een regelmatig overlegschema
afspreken.

‘Vanuit westers perspectief
wordt de verhouding
met Rusland al eeuwen
lang heen en weer geslingerd
tussen gevoelens van hoop
en vrees’
trojka weg naar de horizon. En zo gaat het ook met
Rusland, wil de schrijver zeggen: ‘Rusland, maar
waar stuif je dan naar toe? Geef antwoord! Maar er
komt geen antwoord. De paardenbellen rinkelen

met een wonderbaarlijk geluid, de aan flarden
gereten lucht dreunt en verandert in een windhoos; alles wat er op aarde bestaat vliegt voorbij en
met verschrikte ogen treden andere volkeren en
staten terug om haar de weg vrij te geven’. Rusland
snelt vooruit en laat de wereld in verbijstering
terugdeinzen. De jeugdige, vitale en vindingrijke
Russen zullen de vermoeide bewoners van de oude
wereld hoe dan ook versteld doen staan. Hiermee
is vanuit Russisch perspectief een krachtig en
persistent beeld neergezet van de verhouding
tussen Rusland en Europa. Het sentiment dat in
dit beeld vervat wordt, is een belangrijk gegeven
voor eenieder die vanuit het Westen wil proberen
Rusland te begrijpen.
Maar terwijl de onvoorspelbare driestheid van de
Russische geschiedenis patriotten zoals Gogol
en de zijnen met trots vervult, wekt deze in het
Westen zowel onder opiniemakers als onder
beleidsmakers eerder bezorgdheid op. Vanuit
westers perspectief wordt de verhouding met
Rusland – inderdaad als een voortrazende trojka –
al eeuwen lang heen en weer geslingerd tussen
gevoelens van hoop en vrees. Dit gold al voor het

Rusland in de tijd van de tsaren alsook later onder
het communisme, en het geldt nog steeds voor het
nieuwe Rusland van na de val van de Sovjetunie.
In dit essay gaat het om de historische achtergrond van de houding die Rusland en Europa
tegenover elkaar innamen. Welke ambivalenties
zijn hierin uitgekristalliseerd? En hoe werken
deze ambivalenties door in de positiebepaling ten
aanzien van het hedendaagse Rusland? Want voor
het verkrijgen van een helder zicht op de actualiteit kan het geen kwaad om daarin ook de spoken
uit het verleden te herkennen.
De verhouding tussen Rusland en Europa is in de
cultuurgeschiedenis een klassiek probleem dat
in Rusland zelfs bekend staat als ‘de verdoemde
vraag’ en dat al meer dan twee eeuwen de geesten
zowel in Rusland als in het Westen in beroering
brengt. In het Russische discours onder hoger
opgeleiden stonden sinds het begin van de
negentiende eeuw de ‘slavofielen’ tegenover de
‘westerlingen’.
De westerlingen zagen de jonge beschaving in
Rusland als ongerept; een tabula rasa bij uitstek

…tussen hoop en vrees

ontvankelijk voor de rationele en humane vernieuwingen die door de West-Europese Verlichting
waren voortgebracht, maar die daar waren vastelopen in belangenstrijd en compromissen tussen
gevestigde maatschappelijke groepen zoals de
aristocratie en de bourgeoisie. Juist het onderontwikkelde karakter van de Russische samenleving,
zonder onafhankelijke standen tussen tsaar en
volk, gaf deze het vermogen het volledige potentieel van de vooruitgang onverkort te benutten.
Peter de Grote (1682-1725) had met zijn hervormingen en het venster op het Westen de weg gewezen
en zo zou Rusland uiteindelijk Europa zelfs
voorbijstreven, aldus de westerlingen.
De slavofielen daarentegen beschouwden de introductie van de westerse Verlichting, zoals dat in
Rusland gebeurde door de tsaar en zijn elite, als
een verstoring van de traditionele religieuze orde
en harmonie in de samenleving. Volgens hen
waren het juist de typisch Russische kenmerken
van het volk waardoor de Russische beschaving
ondanks haar materiële achterstand in moreel
opzicht veruit superieur was aan het Westen. Kwaliteiten zoals gemeenschapszin, eenheid, heelheid

19
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‘Vlieg ook jij, Rusland, niet zo voort, net als een
snelle trojka die door niemand is in te halen?’
Zo luidt het slot van het eerste deel van de ‘Dode
zielen’, de beroemde roman uit 1842 van de Russische schrijver Nikolaj Gogol. Na gedane zaken
stijgt de held Tsjitsjikov in en stuift met zijn
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Indien Rusland en Europa tot een succesvolle verstandhouding
willen komen, is het noodzakelijk dat beide grootmachten begrijpen wat hun visie op elkaar is. Deze visie is in de loop van de geschiedenis aan verandering onderhevig geweest. Binnen Rusland
en Europa zijn er zowel mensen met een positieve als mensen met
een negatieve houding ten aanzien van de ander. Zal door de Russische transitie van een planeconomie naar een markteconomie
het beeld van de positievelingen de overhand krijgen?

Ernst Klatte
kandidaat voor het
Europees Parlement

Omgekeerd, werden in Europa door de waarnemers van Rusland russofobe tegenover russofiele
argumenten geplaatst. Aanvankelijk was Rusland
in het Westen vooral onbekend. Toen de Europese
staten in de late Middeleeuwen opkwamen gold
Rusland ondanks de verwantschap in taal, afstamming en geloof door zijn geïsoleerde en perifere
ligging als een oosters, barbaars en despotisch
rijk. Afgezien van rijkdommen in de vorm van pelzen en delfstoffen liet Europa zich weinig gelegen
liggen aan het dunbevolkte en onderontwikkelde
land in de verte. Dit veranderde allemaal met de
overwinning van Peter de Grote in de oorlog tegen
Zweden in 1721. In één klap vestigde Rusland zich
als grote mogendheid om rekening mee te houden
in het Europese statensysteem. Bij die gelegenheid
werd Rusland ook omgedoopt in een ‘keizerrijk’
en als zodanig door het Westen erkend. Deze
naamsverandering symboliseerde het begin van
de modernisering in Rusland. Peter introduceerde
technologieën en instituties uit het Westen en

Dit positieve beeld van Rusland domineerde in
Europa gedurende de achttiende eeuw. Maar na
de nederlaag van Napoleon toen de Russen onder
Alexander I (1801-1825) als bevrijders van Europa
door Parijs marcheerden, sloeg dit beeld om. In de
negentiende eeuw namen alle landen van Europa
met uitzondering van Rusland geleidelijk in meer
of mindere mate het liberaliseringprogram van de
Franse Revolutie over. Het tsarenrijk hield echter
onverminderd vast aan het politieke systeem van
de autocratie, zijn religieuze legitimatie door de
orthodoxie en het burgerschapsmodel van de
onderhorigheid. Onder invloed van de Romantiek en het opkomend nationalisme keerde de
publieke opinie in Europa zich tegen Rusland,
met als climax een golf van russofobie ten tijde
van de Krimoorlog (1853-1856) waarin Rusland een
gevoelige tik op de vingers kreeg van een Europees
bondgenootschap. In russofobe geschriften werd
betoogd dat er een evident verband bestond tussen
de binnenlandse onderdrukking in Rusland en zijn
buitenlandse agressie, en dat daarom de aangeboren Russische neiging tot dictatuur en slavernij
een bedreiging vormde voor de progressieve en
humane beschaving van Europa. Ook onder het
sovjetcommunisme zijn de witte legende over de

‘In Europa vraagt men
zich steeds vaker af
of de wederopstanding
van Rusland er een
is van sleeping beauty
of Frankenstein’s bride’
en president Jeltsin de grenzen van het nieuwe
Rusland wijd open zette voor westerse democratie
en kapitalisme. Even leek de tegenstelling tussen
Rusland en het Westen verleden tijd te worden, en
schenen beiden op te gaan in een nieuwe internationale wereldorde. Inmiddels zijn we ruim tien
jaar verder en de illusies voorbij. In Europa vraagt
men zich steeds vaker af of de wederopstanding
van Rusland er een is van sleeping beauty of
Frankenstein’s bride. En in Rusland krijgen slavofiele nationalistische criticasters alle gelegenheid
en bijval om hun westerling-georiënteerde
tegenstanders als naïef en onpatriottisch zwart te
maken. De recente reacties over en weer komen
over als een reflex waarbij beide kampen al te gemakkelijk terugvallen op hun oude stellingen. De
boodschap van Rusland aan Europa klonk onlangs
nog het duidelijkst in een televisiegesprek met
een eenvoudige soldaat die meegevochten had in
Abchazië: ‘Je hoeft voor Rusland niet bang te zijn,
maar je moet het wel te vriend houden’.

Henk Kern is verbonden aan de vakgroep
Ruslandkunde van de Universiteit Leiden
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socialistische heilstaat en de zwarte legende over
de totalitaire dictatuur de vaste oriëntatiepunten
gebleven in het westerse beeld van Rusland. Zo is in
Europa het denken over Rusland lange tijd bepaald
geweest door de projecties van de eigen hoop en
vrees op de onbekende uitdaging aan de oostgrens.
Totdat partijleider Gorbatsjov de transitie op gang
bracht waardoor de Sovjetunie in 1991 uiteenviel

Henk Kern Rusland & Europa… tussen hoop en vrees

Sinds de eerste uitwisseling van deze argumenten
heeft de discussie tussen slavofielen en westerlingen zich herhaald in vele gedaanten, tot zelfs in
het debat tussen pro- en antiwesterse dissidenten
in de late sovjettijd. En hoewel beide stromingen
met elkaar twistten, hadden zij met elkaar gemeen
een groeiend besef van de Russische nationale
identiteit en ook het idee dat Rusland in de wereld
een eigen missie heeft te volbrengen. Zo is de houding van Rusland al twee eeuwen gevangen tussen
de positieve en negatieve projecties van de eigen
idealen op het Europa waaraan men zich spiegelt.

zijn opvolgers zochten verdere aansluiting bij
de Europese cultuur. Onder de waarnemers in
Europa riep dit hoge verwachtingen op. Met name
de philosophes van de Verlichting en hun aanhangers begroetten de Russische hervormingspolitiek
van bovenaf als het summum van rationalisme
en orde. Hier vonden russofiele opvattingen over
de veelbelovende verjonging van Europa door de
krachtige impuls uit Rusland hun oorsprong. De
perifere pioniersbeschavingen van Amerika en in
Rusland zouden het oude hartland nieuw leven
kunnen inblazen. De Russische keizer kon immers
ongehinderd door formele of informele beperkingen zijn rationalistische blauwdruk opleggen
aan een nog maagdelijke samenleving en daarmee
een zuiverder beschaving creëren dan in Europa
mogelijk was.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

en barmhartigheid vonden hun oorsprong in de
specifieke tradities van het Russische boerenvolk,
het orthodoxe geloof en de goede vader tsaar. De
maatschappelijke kwalen en tegenstellingen in
Rusland waren juist het gevolg van de door Peter
de Grote opgedrongen westerse modernisering die
tot egoïsme en tweedracht had geleid. Genezing
kon alleen gevonden worden in de eigen Slavische
cultuur die als tegenhanger van en alternatief voor
de Europese beschaving werd voorgesteld.
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Sinds 1973 heeft de Europese Unie een milieubeleid. In
meer dan 35 jaar zijn er door de eu zo’n 150 richtlijnen,
verordeningen en beschikkingen aangenomen op het
gebied van natuur- en milieubescherming. Deze Europese wetgeving maakt inmiddels deel uit van de nationale rechtsorde van de 27 eu lidstaten. In het begin was
het beleid van de eu op milieugebied hoofdzakelijk
gericht op het oplossen van acute milieuproblemen
binnen de Unie. Later drong het besef door dat milieuverontreiniging niet stopt bij de communautaire grenzen en dat daarom de regionale- en internationale samenwerking moest worden geïntensiveerd om grensoverschrijdende milieuverontreiniging te voorkomen
c.q. te bestrijden. Inmiddels is deze ontwikkeling een
stap verder gegaan: er wordt algemeen erkend dat problemen van mondiale aard, zoals klimaatverandering,
uitputting van natuurlijke hulpbronnen en aantasting
van de biodiversiteit, een ernstige bedreiging vormen
voor het ecologisch evenwicht en de duurzaamheid van
onze planeet. Wereldwijde vraagstukken over duurzaamheid, beheer en behoud van milieu en natuurlijke hulpbronnen zijn nu zo belangrijk geworden, dat zij in hoge
mate bepalend zijn voor de wijze waarop de internationale betrekkingen zich ontwikkelen op economisch-,
politiek en veiligheidsgebied. Onlangs heeft de Europese Raad een klimaatakkoord bereikt: in vergelijking
met 1990: 20% co2 reductie, 20% energiebesparing en
20% hernieuwbare energiebronnen in 2020. Dit is een
eerste stap. Maar het is een belangrijk politiek signaal
van de eu aan de rest van de wereld: wij leveren onze bijdrage aan de oplossing van een wereldwijd probleem, het
is nu zaak dat andere landen volgen. Er is goede hoop dat
de huidige Amerikaanse president, Barack Obama, het
voorbeeld van de eu zal volgen. Er zijn tekenen van een
koerswijziging in Washington inzake het klimaatbeleid. Als de tekenen niet bedriegen, zal de Amerikaanse
regering in de loop van het jaar het verdrag van Kyoto
ondertekenen en een meer constructieve houding aannemen tijdens de conferentie in Kopenhagen over het
klimaatbeleid
na Kyoto.
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Milieu,duurzaamheid
en klimaatbeleid

interview Dirk Jan van den Berg
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Dirk Jan van den Berg studeerde Econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was eind jaren tachtig Directeur Algemeen
Industrie Beleid en plaatsvervangend Directeur-Generaal bij het
Ministerie van Economische Zaken. In 1992 werd hij SecretarisGeneraal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vanaf 2001
topdiplomaat, eerst als Permanente Vertegenwoordiger bij de
Verenigde Naties, daarna als ambassadeur in China. Begin 2008
volgde een opmerkelijke overstap naar de tu Delft als voorzitter
van het College van Bestuur. Een gesprek met een diplomaat die
zich in de wereld van ingenieurs als een vis in het water voelt.
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‘Na ruim vijftien jaar Buitenlandse Zaken is het
prachtig om met de opgedane ervaringen voor een
wereldvermaard instituut als de tu Delft te gaan
werken. Hier gebeurt heel veel, veel meer dan de
buitenwereld weet. Ik vind het van groot belang
de prachtige binnenkant van deze universiteit
naar buiten te draaien, juist ook op Europees en
internationaal niveau. Kennis is van groot belang
voor Nederland en de internationale kennismarkt
is zeer competitief. In die competitie gaat het niet
alleen om de salarissen van wetenschappers maar
ook om de kwaliteit van de voorzieningen. De
tu Delft wil meedoen aan de wereldtop en moet
er voor zorgen dat de infrastructuur zo goed is
dat toponderzoekers hier graag willen komen.
En er is een grote samenhang tussen toponderzoek en toponderwijs. De tu Delft is uniek ten

opzichte van andere universiteiten in Europa. De
tu biedt studenten ontzettend veel mogelijkheden
om dingen niet alleen maar uit een boekje te leren
maar ook in de praktijk te laten doen. We hebben
goede laboratoria en gerelateerde onderzoeksinstellingen die het interessant maken om hier te
studeren. Studenten kunnen hier in de praktijk
leren, ervaren, zien en meewerken. Voor mij is de
uitdaging voor deze universiteit de benodigde
kritische massa te behouden en de noodzakelijke
randvoorwaarden te creëren om de kennisambities die we hebben waar te maken’.
U heeft vorig jaar bij u aantreden gezegd: ‘In de
komende twee decennia zullen de ontwikkelingen in Zuidoost Azië de kenniskracht van de Europese economie testen’. Kunt u dit toelichten?

‘We hoeven geen paniekaanval te krijgen want
Europa heeft een mooie uitgangspositie met een

Europa… leiderschap of lijdensweg?

Waarom bent u juist – na een uitgebreide internationale carrière – bij de TU Delft gaan werken.
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‘ Universiteiten hebben
speelruimte nodig’

‘Kenniskracht
gaat niet alleen
over geld maar
ook over
vertrouwen in
de zelfsturing
van het onderwijs
en de ruimte voor
fundamenteel
onderzoek aan
de universiteit’

interview Dirk Jan van den Berg

interview Dirk Jan van den Berg door Constantijn Dolmans

‘De Lissabon agenda is niet van de grond gekomen omdat de echte vragen niet centraal stonden
in het politieke debat. De politiek is zeer korte
termijn gericht. De politiek wordt overspoeld
met actualiteiten en dan verlies je wel eens het
oog op de lange termijn zaken. Europees beleid
begint met de lidstaten zelf. Debatten die op het
Europese niveau beginnen moeten altijd een wat
moeizamere weg vinden naar het nationale niveau
dan andersom. Dat betekent dat we in Nederland
en de andere lidstaten gewoon moeten beginnen
zoals met het Innovatieplatform. Dan komt het
uiteindelijk op het Europese niveau ook wel aan.
Uitvoering van de Lissabon agenda vraagt ook om
gericht nationaal beleid. Zoals Eurocommissaris
Potočnik van Onderzoek en Wetenschap benadrukt heeft Nederland een goede uitgangspositie.
Voor Europese en internationale begrippen is het
investeringpeil van Nederland in de kennisinfrastructuur gewoon te laag. Dat moet beter’.
China heeft een activistische industriepolitiek.
Onder druk van de kredietcrisis zwellen de
geluiden voor een meer activistische industrie-
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interview Dirk Jan van den Berg

Dat idee is niet nieuw. De Lissabon agenda
opgesteld voor 2010 wilde van Europa de meest
competitieve en dynamische kenniseconomie
maken. Het is nu bijna 2010 en volgens mij is
er weinig van terecht gekomen. Wat is er fout
gegaan?

Europa… leiderschap of lijdensweg?

‘China’s ideaalbeeld is de harmonieuze samenleving. Dat is niet iets van het communisme maar
een beeld dat al bestaat sinds Confucius. Die
harmonie houdt in respect van de ene sociale laag
naar de andere sociale laag. Kinderen hebben respect voor hun ouders, het gezin heeft respect voor
het dorp en zo verder tot aan het hogere gezag van
de keizer. Omgekeerd moet de leidinggevende respect hebben voor zijn ondergeschikte en dat betekent vooral een zorgplicht. Als de leidinggevende
die zorgplicht niet goed vervult dan ontstaat er
een vertrouwenscrisis die al heel snel uitmondt
in omverwerping van het regime; revolutie. Men
denkt veel meer dan in het Westen in termen van
groepen. De concurrentie tussen groepen kan
genadeloos zijn. Je maakt jezelf ondergeschikt aan
het belang van de groep. In dat systeem past ook
dat je niet bekritiseert wat je meester of leraar tegen jou zegt. Maar dit stereotype beeld behoeft wel
wat nuance. Chinezen wisselen zeer veel informatie uit – vooral in het informele circuit – en daarin
pleegt men behoorlijk transparant te zijn. Er is wel
degelijk ruimte om vragen te stellen en kritische
geluiden te laten horen. Een beginnend student
is misschien nog wat terughoudend maar op de
topinstituten in China werkt het echt niet meer

Nu is het zo dat de Chinezen een buitengewoon
grote capaciteit hebben om op zeer lange termijn
te denken. Men heeft achthonderd jaar de tijd
genomen om de Chinese muur te bouwen. Een
kredietcrisis waardoor je een paar jaar langer
bezig bent om universiteiten op een hoger peil te
brengen is niet zo vreselijk relevant, een nanoseconde in het licht van de Chinese geschiedenis.
Landen zoals China staan over een paar jaar klaar
om ook de concurrentie met onze kenniskracht
aan te gaan. Dat besef zie ik in het praktische
politieke debat weinig terug komen. We moeten
in Europa maar eens goed gaan nadenken waar we
over tien jaar ons geld mee verdienen als we onze
voorsprong op het gebied van kennis kwijt zijn’.

‘Sommige hoogleraren
zijn vooral bezig met het
vinden van projectgelden
in plaats van met
onderwijs of onderzoek.
Het zijn makelaars
in projectgelden
geworden in plaats
van toponderzoekers’
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Zit de centraal geleide beheersing in China op
langere termijn de technologische innovatie van
dat land niet in de weg?

op de oude manier. Ook daar streeft men op een
bijna Angelsaksische manier naar resultaat.

Foto: Dieuwertje Komen
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hoge kwaliteit van kennisverwerving en kennisontwikkeling. De Europese toekomststrategie
is om met de kwaliteit van onze technologie een
zekere voorsprong te houden in de wereldwijde
concurrentieslag. De globalisering vertelt ons het
verhaal dat markten van producten, goederen en
zelfs diensten wereldwijd organiseerbaar zijn. Je
kunt eigenlijk bijna alles overal in de wereld doen.
Overheden van landen zoals India, China en de
Golfregio kiezen heel bewust voor investeren in
kennisinfrastructuur. Men wil dat gewoon in huis
willen hebben. Deze overheden willen in hun land
niet alleen een maakeconomie of een toeleverende
economie maar een complete economie die tot
en met de hoogste regionen van kennisbeoefening, kennisproductie en hoogwaardige technologie mee kan doen. Voor de concurrentiekracht van
Europa is het dan van het grootste belang om een
technologische voorsprong te behouden’.

Vandaag leven we in een wereld waarin Rusland zich
vrij voelt om hartje winter de gaskraan dicht te draaien. China investeert massaal in Afrikaanse gebieden.
Zij exporteert daarmee niet alleen de Yuan, maar ook
haar versie van respect voor de mensenrechten.
En waar is Europa? Europa is verdeeld. Waar Europa
verdeeld bleef, trad de vs op: tot in onze eigen achtertuin. Ondanks de speech van Obama moeten we
ons echter realiseren dat de wereld fundamenteel
veranderd is. Van een wereld met één supermacht,
naar een toneel waar vele spelers dringen om een
hoofdrol.
Ieder voor zich, lijkt het credo van de nieuwe toetreders. Eén voor ons allen, daar staat Europa voor.
Eén open wereldmarkt, éénduidige toepassing van
de universele mensenrechten, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het milieu. Nu de vs haar
absolute overmacht kwijt is, moet de rol van Europa groeien: door het goede voorbeeld te geven en
nieuwe spelers aan te spreken op het samenspel. Er is
immers uiteindelijk maar één toneel.

Stientje
van Veldhoven
kandidaat voor het
Europees Parlement

In hoeverre is de nadruk op fundamenteel onderzoek zinvol? Kan je fundamenteel onderzoek
niet beter door anderen laten doen en dan de
kennis je eigen maken en vermarkten? Het geld
wordt verdiend met het vermarkten van kennis,
de uitvinder sterft vaak arm.

‘Het extreme model is in die redenering het afschaffen van de universiteiten. We kunnen goedkoper onze studenten naar universiteiten in het
buitenland sturen. Wat we aan onderzoek nodig
hebben kopen we wel. Maar wie koopt dan wat?
Hoe zit het dan met de concurrentieslag die ik net
heb aangegeven? Krijgen we dan grote inkoopmissies van technologie in China? We hebben het hier
in Delft over de drieslag van Science, Engineering
en Design. Science betekent ook dingen doen die
misschien nooit of pas over heel veel jaren naar
de markt toekomen. Dat is wel onderzoek van een
hele hoge kwaliteit die je niet kunt missen. Tegelij-

Minister Plasterk bepleit juist een verplaatsing
van de 1e naar de 2e geldstroom, minder algemeen geld, minder vrijheid voor universiteiten,
meer NWO-programmagelden met meer aandacht voor toegepast onderzoek. Hoe verhoudt
zich dat?

‘Het systeem van competitief zijn en te vechten
voor de financiering van onderzoeksprogramma’s
is op zich goed. De vraag is waar de grens ligt. Universiteiten hebben een vaste, lange termijnfinanciering nodig, de 1e geldstroom. Wetenschappelijk
personeel is een lange termijnzaak want je kunt
een hoogleraar Scheikunde niet ad hoc inzetten
op Bouwkunde omdat daar toevallig programmageld ligt. De universitaire infrastructuur zoals

laboratoria is net zoiets. Wil je succesvol zijn op
de 2e geldstroom, de NWO programmagelden,
dan moet de onderliggende infrastructuur goed
zijn. De grenzen zijn wat dat betreft wel bereikt.
Het accent voor het onderzoek op universiteiten
is zo op de 2e geldstroom komen te liggen dat
een aantal hoogleraren vooral bezig is met het
vinden van projectgelden in plaats van onderwijs
of onderzoek. Het zijn makelaars in projectgelden
geworden in plaats van toponderzoekers. Noodzakelijk maar zorgelijk; deze mensen hebben
allemaal beautiful minds en het is verdraaid jammer dat ze bezig moeten zijn met het circuit van
de 2e en ook 3e geldstroom, van Europese gelden.
Het echte wetenschappelijke productiewerk komt
dan bij promovendi te liggen. Geef universiteiten
de vrijheid en geef toch de speelruimte aan die
briljante, tegendraadse wetenschapper. De nadruk
op programmafinanciering komt de creativiteit
en innovatie niet ten goede’.

Constantijn Dolmans is redacteur van idee
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‘Een kredietcrisis
waardoor je een paar
jaar langer bezig bent
om universiteiten
op een hoger peil te
brengen is niet zo
vreselijk relevant, een
nanoseconde in het
licht van de Chinese
geschiedenis’

interview Dirk Jan van den Berg

Net na de val ‘de muur’ was het leiderschap van onze
bondgenoot onbetwist. ‘Het einde van de geschiedenis’, schreef Fukuyama toen. Niets bleek minder
waar. China kwam op, en de vs begonnen aan een
oorlog die niet alleen een gat sloeg in hun begroting,
maar ook in de kracht van hun leiderschap.

‘Ik geloof niet in een industriepolitiek waarbij de
overheid keuzes gaat maken voor bepaalde sectoren. Dat heeft in Nederland in het verleden niet
gewerkt. Ik geloof wel in de keuze voor thema’s
die door de verschillende lagen van de industrie
heengaan zoals de door het Innovatieplatform
bepleitte sleutelgebiedenaanpak om invulling te
geven aan de Lissabon-doelstellingen. Dat betekent voorwaarden scheppen. De programma’s van
de sleutelgebieden horen echt bij dat voorwaardenscheppend beleid. Daar moeten we het alleen
niet bij laten, we moeten niet alleen kijken naar
de kennis die dicht op de markt zit maar vooral
ook naar de capaciteit om kennis te maken. Goed
onderwijs is daarvoor noodzakelijk. Dat gaat dan
niet alleen over geld maar ook over vertrouwen in
de zelfsturing van het onderwijs en de ruimte
voor fundamenteel onderzoek aan de universiteit’.

kertijd werken we hier ook aan toepassingsgericht
onderzoek. Dan kom je al automatisch dichter bij
de markt terecht. Meedoen aan toponderzoek is
meedoen aan een circuit. Daar zit deze universiteit
vol in. Als je het fundamenteel onderzoek links
laat liggen dan snij je jezelf af. Je verliest dan de
voeding voor Engineering en Design. Je bent geen
interessante partner als je bij een ander aanklopt
en vraagt: ‘mag ik iets voor jullie maken of ontwerpen wat jullie bedacht hebben?’
Op Europees niveau krijgen we ook een focus en
massa discussie zoals we dat in Nederland voeren.
Er zijn Europa 2000 instellingen voor hoger onderwijs. Het Bologna-proces moet transparantie
bieden waarvoor die 2000 instellingen staan,
ze zijn lang niet allemaal van gelijkwaardige
kwaliteit. In Amerika heb je vijf of zes topuniversiteiten. Die uitsortering gaan we in Europa ook
krijgen. En voor de tu Delft – en voor Nederland –
is het van groot belang om bij de top te horen.
De tu Delft is onderdeel van de Idea League,
een netwerk van vijf technische topuniversiteiten.
Dat kan de nucleus zijn van de Europese clustering. De tu Delft heeft de ruimte nodig om dit
verder te ontwikkelen’.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

Bij zijn inauguratie sprak Obama de woorden: ‘…To
all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where
my father was born: Know…. that we are ready to lead
once more’.

Europa in de wereld / Europa en de wereld
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politiek ook in Nederland en Europa weer aan.
Is de activistische industriepolitiek terug van
weggeweest?
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Europa in de wereld

Energie is een van de belangrijkste thema’s van
het Europese beleid geworden. Gekscherend
wordt wel gezegd dat het niet waarschijnlijk is
dat ook de volgende Energiecommissaris uit
Letland zal komen, ook al heeft Andris Piebalgs
dag en nacht gewerkt. Hoe zou de Europese
beleidsagenda er voor de komende jaren moeten
uitzien? Om die vraag te kunnen beantwoorden
moeten we eerst kijken wat er de afgelopen jaren
is gebeurd en of dat succesvol was. Energiebeleid
heeft drie aspecten: betaalbaarheid, milieu en
voorzieningszekerheid.

29
Pieter Boot Europese aanpak van energie kan beter
Europa… leiderschap of lijdensweg?

door Pieter Boot
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Europese
aanpak
van energie
kan beter

Foto: Jan-Remmert Fröling
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Voor Europa met één stem kan spreken op het
gebied van energiebeleid zal eerst een solide
basis voor dat beleid gecreëerd moeten worden.
Nu is dat beleid nog te onevenwichtig, zijn
sommige belangrijke afspraken niet bindend
en zijn andere afspraken niet vergaand genoeg.
Voor een robuuste aanpak is veel meer nodig.

Voorzieningszekerheid kan succesvoller
Het minst is Europa de afgelopen jaren opgeschoten op het gebied van de voorzieningszekerheid.
De Commissie heeft het waarachtig geprobeerd.
Nog in november 2008 kwam ze met de Tweede
Strategische Energie Review die geheel op voorzieningszekerheid was toegespitst. Er werden vijf
voorstellen gedaan: meer grensoverschrijdende
infrastructuur; Europa moet op energiegebied
meer met één stem spreken en energie een groter
gewicht toekennen in het buitenlands beleid; er
moet slimmer worden omgegaan met olievoorraden die in tijden van crisis kunnen worden ingezet
en er zijn ook gasvoorraden nodig; er is een nieuw
energie efficiencypakket nodig en er moet beter
gebruik worden gemaakt van binnenlandse
energiebronnen. Voor de hand liggende thema’s,
maar veel lidstaten voelden er tot nu toe weinig
voor meer macht aan de Commissie te geven.
Zijn er kansen om de aanpak van voorzieningszekerheid de komende jaren succesvoller te maken?
Ik denk het wel. Het draait vooral om olie en gas.
Olie wordt op een wereldmarkt verhandeld. Europa moet zich erop voorbereiden dat de tijd van
goedkope olie voorbij is. Na de huidige tijdelijk
lage prijs zal bij aantrekkende economische groei
opnieuw een spanning tussen vraag en aanbod
optreden. Het Internationaal Energie Agentschap
(iea) veronderstelt daarom een olieprijs van reëel
100 dollar per vat in de komende decennia.2 Het
Europees beleidspakket, richt zich terecht op een
geleidelijke aanscherping van de co2-normen
van auto’s, maar blijft kwetsbaar omdat auto’s
geen alternatief voor olie hebben. Sterke inzet op
elektrische auto’s zou het probleem op termijn
verminderen.
Gasproblematiek slim aanpakken
Het gasconflict tussen de Oekraïne en Rusland in
januari heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar
delen van Europa zijn. Gemiddeld viel in Europa de
situatie wel mee, maar extra aanbod uit Nederland
of Noorwegen bereikte Slowakije of Bulgarije
niet. Er is dus meer interne infrastructuur nodig;
gaspijpen om Zuidoost Europa en de Baltische
landen beter te bereiken. Dat kost geld, maar dat
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kun je voor voorzieningszekerheid over hebben.
Toezichthouders zullen dan moeten instemmen
met nieuwe investeringen en er zullen subsidies
ter beschikking moeten worden gesteld, zoals
dat ook gebeurt met wegen en spoorwegen. Ook
de transparantie moet worden vergroot. Er zijn
waarnemers aan de Oekraïense grens geplaatst,
maar er is geen onafhankelijk beeld van hoeveel
gas er bijvoorbeeld precies Duitsland in en uit
gaat. Zonder dit soort openbare basale gegevens
kunnen overheden moeilijk iets gezamenlijks
aanpakken. Een harde les is dat we kennelijk zowel
de Oekraïne als Rusland niet helemaal kunnen
vertrouwen.
Het is dus belangrijk naar andere bronnen van
gastoevoer te zoeken. Gas per schip, lng, is
daarbij het meest voor de hand liggend. Maar het
is nog helemaal niet zo simpel, want zelfs als het
lukt gas in Europa te laten aanlanden (in Nederland wordt daaraan gewerkt), moet het ook ergens
vandaan komen. Alle Europese energieministers
reizen naar dezelfde producerende landen om dat
voor elkaar te krijgen. Die willen leveren, maar
tegen de hoogst mogelijke prijs. Gas per schip zal
de voorzieningszekerheid beter maar ook duurder
maken. Verder moet de aanpak slim zijn. Misschien werkt het beter om landen die zich goed gedragen te belonen dan om als Commissie lidstaten
te overvallen met nieuwe maatregelen waartegen
het verzet zich organiseert. Daarnaast moeten
we voorzichtiger zijn steeds met het stijgende
gasverbruik. Bijna twee derde van de nieuwe elektriciteitscentrales in Europa draait op gas en in de
periode van 2000 tot 2007 nam het gasverbruik in
Europese elektriciteitscentrales met een derde toe.
Gascentrales vereisen relatief weinig kapitaal en
zijn relatief schoon. Volgens de Europese Commissie zal de import van gas tot 2020 met 30 tot 50
procent toenemen (anderen geven een nog hogere
schatting).3 Indien wordt verondersteld dat het
energie- en klimaatbeleid volledig in de eu zelf
wordt uitgevoerd – dus zonder gebruik te maken
van internationale instrumenten zoals duurzame
energieprojecten in ontwikkelingslanden – dan
denkt de Commissie dat gasverbruik tussen
5 procent daling en 15 procent toename zal laten
zien. Besparing en duurzame energie verbeteren
de voorzieningszekerheid dus al enorm. Maar
voor een robuuste aanpak is dat niet genoeg.

Pieter Boot Europese aanpak van energie kan beter

2000 het jaarlijks tempo van energiebesparing is
afgenomen.1

Europa… leiderschap of lijdensweg?

‘Misschien werkt het
beter om landen die zich
goed gedragen te belonen
dan om als Commissie
lidstaten te overvallen
met nieuwe maatregelen
waartegen het verzet zich
organiseert’

Energiebesparing minder vrijblijvend
Het energie- en milieu aspect heeft onder de
huidige Commissie en het huidige Europees
Parlement meer aandacht gekregen en ongerustheid over klimaatverandering is de laatste jaren
de belangrijkste drijfveer van het energiebeleid
geweest. In januari 2007 kwam de Commissie met
het 20/20/20 voorstel: in 2020 moet de Europese
broeikasgasemissie met 20 procent zijn gereduceerd (30% als andere grote landen meedoen), er
moet 20% hernieuwbare energie zijn (nu 7%) en
het energieverbruik moet 20 procent efficiënter
zijn geworden. Men was het in de Raad vrij snel
eens over de algemene doelen, maar de vraag hoe
ze over de lidstaten verdeeld moesten worden
was lastiger. Tegelijkertijd en heel belangrijk was
aan de orde welke instrumenten daarbij gebruikt
zouden worden. Voor de broeikasgasreductie is
dat primair de Europese emissiehandel. Europa
is de eerste regio ter wereld waar aan de emissie
van grote industrie en energiesector bindende
limieten zijn gesteld. In december 2008 zijn die
door Raad en Europees Parlement samen bepaald.
Ook werd daar afgesproken hoe de bindende
doelen betreffende hernieuwbare energie per
lidstaat worden vastgelegd. Vreemd genoeg is het
doel van de verbetering van energie efficiency niet
bindend, dus daarover werd niets afgesproken.
Ondertussen daalt de co2-emissie van de energievoorziening sinds 2000 nauwelijks meer. Vooral de
uitstoot in de transportsector stijgt gestaag; sinds
1990 met meer dan een kwart.
De grote lijnen van de energie- en milieu agenda
liggen zo vast, hoewel er natuurlijk nog enorm
veel details te regelen zijn. Ook zit er iets onevenwichtigs in. Het belang van het doel van
broeikasgasreductie is evident. Europa is hierin
wereldwijd voorloper en inspirator van de recent
veranderde Amerikaanse opstelling. Maar waarom
dan een bindend doel van hernieuwbare energie
en niet van energiebesparing? Of je vertrouwt niet
dat een algemeen doel tot echte veranderingen
leidt en dan acht je subdoelen zinvol – maar dan is
energie efficiency belangrijker dan hernieuwbare
energie. Of je zet volop in op je algemene doel en
dan maakt het niet uit hoe je het haalt. Nu een
subdoel voor hernieuwbare energie is vastgelegd,
lijkt het me goed om dat ook maar voor energiebesparing te doen. Te meer omdat feitelijk sinds
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Liberaliseringpakket uitvoeren
Sinds de invoering van het Eerste Liberaliseringpakket in 1996 is marktwerking een prioriteit van
de Europese Commissie. Nederland was aanvankelijk aarzelend, maar behoorde later tot de groep
die de meest vergaande maatregelen bepleitte. In
september 2007 werd een Derde Liberaliseringpakket door de Commissie voorgesteld, waar de
energieministers in oktober 2008 een politiek akkoord over bereikten. Het lastigste onderwerp was
de zogenaamde ontvlechting; splitsen van eigendom en productie van de transmissie. Uitkomst
was dat ‘nationale kampioenen’, zoals het Franse
EdF of Duitse Eon, eigendom over hun hoogspanningsnetten en hoge drukleidingen mogen
houden, maar dat daar meer extern toezicht op
komt. Dit staat ver af van wat in de Nederlandse
politiek is besloten; volledige opsplitsing van niet
alleen productie en hoogspanning, c.q. hoge druk
bij gas, maar ook van laagspanningsnetten en
verkoop. Ook het Europees Parlement wil verdergaande opsplitsing, dus dit zal nog wel discussie
opleveren bij de afronding van de besluitvorming
dit voorjaar. Maar de richting is helder en als
het Derde pakket is aangenomen lijkt me dat het
eerst maar eens moet worden uitgevoerd voordat
nieuwe initiatieven aan de orde zijn. Vooral op de
gasmarkt zal die uitvoering nog wel wat voeten in
de aarde hebben.

Blijft over kernenergie. Een nieuwe Commissie
kan niet anders dan kernenergie stevig ondersteunen en het Parlement moet daarin meegaan. Als
het alleen om het klimaatdoel zou gaan, was het
wellicht niet echt nodig. Maar om ook de voorzieningszekerheid goed te waarborgen moeten
er veiligheidsventielen zijn om de toenemende
gasimport te beperken. Kernenergie is dat. Ook
vanuit de optiek van betaalbaarheid is dat verdedigbaar. Bij de al genoemde olieprijs die het iea
voor de middellange termijn veronderstelt van
100 dollar per vat en een emissiehandelsprijs van
30 dollar per ton co2, is in Europa kernenergie de
goedkoopste bron om elektriciteit te produceren.4

Hoe ver is Brussel? Nog verder weg dan Den Haag! Het blijft een wonderlijk
fenomeen dat wij heel gewoon onze winters doorbrengen in Spanje,
buitenhuizen hebben in Frankrijk, onze modderbaden in Roemenië vergoed
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Aanbevelingen
Mijn aanbevelingen voor het Europese energiebeleid luiden als volgt:
• De recente besluiten op het gebied van
liberalisering uitvoeren.
• Met kracht het klimaatpakket daadwerkelijk
uitvoeren.
• Nog betere afspraken over energiebesparing
maken, zeker ook voor transport.
• Middelen voor gasinfrastructuur beschikbaar
stellen. lng aanvoer bevorderen.
• Nieuwe kolencentrales capture-ready maken
en een pakket opstellen ter bevordering van
kernenergie als een veiligheidsventiel.
• Meer aandacht geven aan technologie, vooral
gericht op energie efficiency.
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Met zo’n solide basis zal ook het ‘met een mond
spreken’ eenvoudiger worden. Want zonder een
stevig beleidspakket blijft dat een vrome wens.

Pieter Boot is directeur Long Term Office van het
International Energy Agency (Parijs)

1 International Energy Agency, iea Energy Policy Review The
European Union, Parijs (IEA 2008)
2 International Energy Agency, World Energy Outlook, Parijs (iea 2008)
3 Commission of the European Communities, Working Document,
An eu Energy Security and Solidarity Action Plan, com 2008 (744)
4 International Energy Agency, World Energy Outlook, Parijs (iea 2008)
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Mous veraf & dichtbij

Europa… leiderschap of lijdensweg?

‘Vreemd genoeg is het doel
van de verbetering van
energie efficiency niet
bindend, dus daarover
werd niets afgesproken’

In dit verband is technologie ten onrechte een
bijna verwaarloosd thema. Hierover heeft de Commissie met veel fanfare een Strategisch Energie
Technologieplan gepubliceerd dat zonder veel
problemen vorig jaar door ministers en Europees
Parlement is aangenomen, maar dat niet erg veel
om het lijf heeft. Vooralsnog is meer samenwerking van de grote energietechnologie instituten
het belangrijkste resultaat. Meer financiële middelen die recht doen aan de ambities zijn gewenst.
Het ligt voor de hand die in te zetten op de thema’s
die voor het bereiken van de doelen centraal staan
– vooral energiebesparing.
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Kernenergie ondersteunen
Het beleidsinstrument emissiehandel stimuleert
de inzet van gas in de elektriciteitsproductie.
Kolen zorgen immers voor meer co2. Hieraan
kan iets worden gedaan door meer hernieuwbare
energie, de co2-emissie van kolen in de grond op
te slaan, of kernenergie. Nog meer hernieuwbare
energie in 2020 verwachten is niet realistisch,
aan het 20 procent hebben we onze handen al vol.
Grote demonstratieprojecten voor co2-opslag
moeten krachtig ondersteund worden, maar zelfs
dan zal dat de elektriciteitsproductie in 2020 nog
maar weinig beïnvloeden; het effect zal vooral
later zichtbaar zijn. Men zou kunnen overwegen
co2-opslag bij nieuwe kolencentrales te verplichten, zoals in Canada gebeurt, maar het lijkt te
gewaagd een dergelijk vergaande verplichting op
te leggen voor een technologisch project dat zich
nog niet heeft bewezen. Beter is te beginnen met
een verplichting nieuwe kolencentrales captureready te maken, zodat een opslagverplichting later
mogelijk is.

…en haar positie in de wereld
De Europese Unie was de stuwende kracht achter
het Kyoto Protocol. Doordat de eu Japan, Canada
en Rusland overtuigde tot ratificatie over te gaan,
kon het Kyoto Protocol in 2005 in werking treden
ondanks de oppositie van de vs. Nu heeft de eu
haar diplomatieke pijlen gericht op de internationale onderhandelingen over een klimaatverdrag
voor de periode na 2012, wanneer het Kyoto
Protocol afloopt.
De internationale klimaatonderhandelingen
voor de periode na 2012 zijn in politiek opzicht
een belangrijke prioriteit voor de eu. Zowel
eu-leiders als eu-burgers zijn overtuigd van
het wetenschappelijk bewijs en de urgentie van
het klimaatprobleem. Daarnaast belichaamt het
Kyoto Protocol de Europese ambities van effectief
multilateralisme en duurzame ontwikkeling.
Het internationale klimaatbeleid wordt ook vaak
genoemd als bewijs dat de eu met één stem kan
spreken bij buitenlandse kwesties, wat bijvoorbeeld niet het geval was bij de oorlog in Irak.
Eensgezind optreden inzake het Kyoto Protocol is

dan ook het paradepaardje geworden van het Europese buitenlands beleid. Effectief internationaal
en Europees klimaatbeleid is bovendien cruciaal
om de meerwaarde van de Europese integratie aan
te tonen. Daarnaast valt de Europese ambitie van
reductie van broeikasgasemissie samen met de
zorg om de Europese energievoorzieningszekerheid. De van derde landen afhankelijke positie van
de eu, als importeur van fossiele brandstoffen,
kan worden verbeterd door efficiënter met energie
om te gaan en door een transitie naar hernieuwbare energie. Juist ook zaken die bijdragen aan
broeikasgasreducties.
Om deze redenen is het niet verwonderlijk dat de
eu zo’n stevige positie inneemt als het gaat om
de post-2012 klimaatonderhandelingen en bereid
is broeikasgasemissies te reduceren met 20%,
zelfs als andere industrielanden een soortgelijke
verplichting niet op zich nemen. Het is van belang
ons te realiseren dat, hoewel klimaatverandering
in andere delen van de wereld aan belang wint, het
nergens zo belangrijk is als in de eu.

Onzekerheden
Het pakket besluiten biedt de eu een sterk
mandaat om de post-Kyoto onderhandelingen
in te gaan. Er blijven echter genoeg vragen open.
Hoe zal bij een succesvolle uitkomst van de
Kopenhagen-top de automatische opschaling van
de reductiedoelstelling van broeikasgasemissies
van 20% naar 30% plaatsvinden? Welke instelling besluit of het internationaal akkoord, als
er een komt, voldoende zal zijn om te kunnen
spreken van een vergelijkbare verplichting? Zal
het Europees Parlement hier een rol in krijgen?
Wat gebeurt er als een aantal van de landen met
grote co2-uitstoot niet deelneemt? En wat zal er
gebeuren met de eu-ambities als er geen postKyoto akkoord zal worden bereikt?
Daarnaast zal veel afhangen van de implementatie
door de lidstaten. De hernieuwbare energiedoelstelling zal niet genoeg reductie bewerkstelligen
om de broeikasgasreductie doestelling te behalen.
Aanzienlijke verbeteringen in energie-efficiëntie
zijn in het verleden moeilijk gebleken.1 Om
verstoring van de interne markt te voorkomen
zullen lidstaten in grote mate afhankelijk zijn van
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duele lidstaten. (Hierbij ging het om de verdeling
van de opbrengsten uit de veilingen). Uiteindelijk
is besloten dat het bedrijfsleven wel moet betalen
voor de uitstoot, maar dat bedrijven die veel
concurrentie van niet-EU landen ondervinden,
en door het systeem geconfronteerd worden met
hogere energieprijzen, nog een gedeelte gratis
rechten zullen krijgen. Voor energiebedrijven
geldt dit niet, met uitzondering van een aantal
bedrijven in de nieuwe lidstaten die anders niet
zouden overleven (zoals de Poolse kolencentrales).
Verder is afgesproken dat de verdeling van de
veilingopbrengsten iets gunstiger wordt voor de
nieuwe lidstaten (ten opzichte van het oorspronkelijke Commissievoorstel) om hun hogere groeiprognoses en economische achterstandspositie te
compenseren. Ten slotte is besloten dat bedrijven
en lidstaten vergeleken met het oorspronkelijke
Commissievoorstel een groter gedeelte van de
reductieverplichting mogen kopen in het buitenland. Dit betekent dat zij door financiering van
broeikasreductieprojecten in ontwikkelingslanden en de voormalige Sovjetlanden een gedeelte
van hun doelstellingen kunnen behalen.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

door Louise van Schaik

Het Europese klimaatbeleid
Tot verbazing van velen is het Franse euvoorzitterschap erin geslaagd de discussies over
het klimaat- en energiepakket in december af te
ronden. Er stond grote druk op het proces met de
verkiezingen van het Europees Parlement in juni
en de wisseling van de Europese Commissie in het
verschiet. Daarnaast was een snelle aanname van
het pakket cruciaal met het oog op de onderhandelingen over een mondiaal klimaatverdrag. Op
basis van het Bali-mandaat, dat op de vn-top in
december 2007 tot stand is gekomen, zijn deze
onderhandelingen nu van start gegaan. Het is
de bedoeling dat ze eind 2009 tijdens de vn-top
in Kopenhagen resulteren in een internationaal
akkoord. Een klimaatakkoord binnen de eu
was een absolute voorwaarde voor de eu om
de leiderschapsrol waar te kunnen maken in de
internationale klimaatonderhandelingen.
De belangrijkste wetgevingsvoorstellen die in
december werden aangenomen zijn een aanscherping van het emissiehandelssysteem voor de grote
industrie, nationale reductieverplichtingen voor
de sectoren die niet onder dat systeem vallen en
verplichtingen voor hernieuwbare energie. Ze zijn
met recht ambitieus te noemen en moeten ervoor
zorgen dat de ambitieuze doelstellingen die de
Europese regeringsleiders hebben afgesproken
tijdens de voorjaarstop in 2007 ook werkelijk
gerealiseerd zullen worden. Tijdens deze top werd
onder andere afgesproken dat de eu in 2020 de
uitstoot van broeikasgassen met ten minste 20 %
zou hebben teruggebracht ten opzichte van 1990
en dat in dat jaar 20 % van het energieverbruik uit
hernieuwbare bronnen afkomstig zou zijn. Als
een internationaal klimaatakkoord tot stand komt
waarin andere geïndustrialiseerde landen een
vergelijkbare verplichting op zich nemen, dan zou
de doelstelling van de reductie in broeikasgassen
zelfs worden verhoogd naar 30 %.
Bij de onderhandelingen in december kon dus
eigenlijk al niet meer worden getornd aan deze
doelstellingen. Wel werd een vertaalslag gemaakt,
waarbij een broekasgasreductie ten opzichte van
2005 moet worden gerealiseerd in plaats van 1990.
De onderhandelingen gingen vooral over de vraag
in hoeverre bedrijven zouden moeten betalen
voor nog toegestane uitstootrechten en hoeveel
rechten mochten worden geveild door de indivi-
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Wat is de positie van de eu bij de internationale klimaatonderhandelingen? Hoe sterk is de Europese onderhandelingspositie
en strategie gerelateerd aan het Europese klimaatbeleid dat na
intense onderhandelingen tot stand kwam? Hoe flexibel kan de
eu zich opstellen bij de top in Kopenhagen? En waarom is dit
belangrijk voor de rol van eu in de wereldpolitiek?

Nederland, Europa en de wereld zijn juist gebaat bij
vrijhandel. Daarom pleit ik voor een snelle en daadkrachtige afronding van de Doha-ronde binnen de
Wereld Handels Organisatie. Europa kan hierbij een
sleutelrol spelen door van vrijhandel een speerpunt
te maken. De financiële en economische crisis baren
al voldoende zorgen. Juist nu heeft de wereld vrijhandel nodig.

Ivo Thijssen
kandidaat voor het
Europees Parlement

Het klimaatpakket en de internationale positie
Men kan zich afvragen in hoeverre het klimaat- en
energiepakket de onderhandelingspositie van de
eu positief of negatief beïnvloedt. De onderhandelingspositie wordt zeker versterkt door het voornemen de reductiedoelstelling van broeikasgasemissies te verleggen van 20% naar 30% en daarnaast
meer projecten in het buitenland toe te staan als
andere landen meedoen. Ook kan de eu landen die
niet mee willen doen dreigen met handelsmaatregelen en bescherming van de eigen industrie. Een
ander interessant aspect is de verlegging van het
basisjaar van 1990 naar 2005, een beproefde methode om cijfers gunstiger of juist ongunstiger te
laten lijken. Dit zullen we wellicht ook in de internationale onderhandelingen terugzien.2 Ten slotte
kan in internationaal verband – net als tussen
de eu-lidstaten onderling – ook het gebruik van
welvaart als verdeelsleutel voor emissiereducties

Conclusie
Het eu klimaatbeleid is misschien wel het enige
beleid van de Unie waarbij de interne en externe
dimensies zo met elkaar verweven zijn. Tot op
zekere hoogte is dit niet verwonderlijk. De aanpak
van het klimaatprobleem op wereldschaal ligt
voor de hand aangezien het door broeikasgasemissies over de hele wereld wordt veroorzaakt.
Het is te prijzen dat de eu zijn leiderschap in de
wereld op klimaatterrein probeert te versterken.
Maar tegelijkertijd is het ook risicovol. Leiderschap door het goede voorbeeld te geven is alleen
mogelijk als de eu erin slaagt het klimaatpakket
succesvol te implementeren. Als Kopenhagen
niet leidt tot een overtuigend resultaat - wat niet
onwaarschijnlijk is aangezien de klimaattop
wellicht te vroeg komt voor de vs – kan het gehele
eu klimaatbeleid onder druk komen te staan.
De manier waarop de eu zijn positie heeft vormgegeven en zijn externe vertegenwoordiging
organiseert, maakt de eu een relatief inflexibele
onderhandelaar wiens leiderschap elk half jaar
verandert. Een dergelijk systeem kan kwetsbaar
zijn als de eu voor serieuze uitdagingen komt
te staan. Hoewel de eu in het afgelopen decennium sterk leiderschap heeft getoond, zouden
de internationale klimaatonderhandelingen in
de toekomst een robuustere en diplomatieke
benadering kunnen vereisen.
Louise van Schaik is wetenschappelijk medewerker
van het Instituut Clingendael.
1 J. Henningsen (2008), EU energy and climate policy – two years on,
epc Issue Paper no. 55, September.
2 Bijvoorbeeld dat afspraken worden gemaakt over reducties
in de periode van 2005-2025, waardoor de vergelijkbaarheid van
verplichtingen lastiger wordt in te schatten.
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en veilingopbrengsten worden gehanteerd. Als
dit gebeurt, kan het nog lastig worden van China
en India verplichtingen te verwachten omdat hun
inkomen per hoofd van de bevolking nog zoveel
lager is dan dat in de meer ontwikkelde landen.
Dit terwijl er in deze landen wel meer mogelijkheden zijn om een duurzame economische groei te
bewerkstelligen. Als hun nominale uitstoot niet
wordt beperkt, is het knap moeilijk, zo niet onmogelijk, om de wereldwijde uitstoot te beperken.

Louise van Schaik Europa’s klimaatbeleid… en haar positie in de wereld

Bijna 80 jaar later dreigen we dezelfde fout te maken.
Twee jaar nadat de Europese Commissie was gestopt
met overtollige boter van boeren op te kopen, kan
vanaf heden de Europese boterberg weer beklommen
worden. Door de eigen auto-industrie te beschermen, hebben daarnaast ook de Amerikaanse, Franse
en Russische regering boter op hun hoofd. Ondertussen heeft China het afgelopen half jaar de exportsubsidies op meer dan 3.700 producten verhoogd en
mogen sommige producten nog maar in een beperkt
aantal havens in Indonesië binnenkomen.

Voorwaarden voor leiderschap in Kopenhagen
Hoewel de eu de drijvende kracht is achter internationale klimaatonderhandelingen, leeft zelfs in de
eu de vraag hoe de economische crisis de politieke
steun voor klimaatbeleid zal beïnvloeden. Daarnaast
is er onzekerheid over de positie van de nieuwe
vs-administratie. Zullen de vs zich kunnen committeren aan reductiedoelstellingen als nog geen eigenstandig klimaatbeleid is aangenomen? Ook de
bereidheid van andere landen is nog onduidelijk.
Of de eu erin zal slagen andere landen te overtuigen dezelfde weg te kiezen zal afhangen van de
mate waarin de eu kan laten zien dat broeikasgassen kunnen worden gereduceerd zonder de
economische groei te schaden. Ook van belang is
de vraag of de eu de rol van oprechte bemiddelaar
tussen de vs en grote ontwikkelingslanden (met
name China en India) kan spelen. De eu moet
niet aan de zijlijn komen te staan terwijl de echte
onderhandelingen tussen de vs en de ontwikkelingslanden plaatsvinden. In dit opzicht is het
belangrijk te beseffen dat de ontwikkelingslanden
van de meer ontwikkelde landen financiële middelen verwachten voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. De eu zou, aldus de
ontwikkelingslanden, meer inspanningen moeten
verrichten om te zorgen dat schonere technologieën ook voor hen beschikbaar komen .
Voor de onderhandelingskracht van de eu is het
verder een vereiste dat de eu echt met één stem
blijft spreken en dat de belangrijkste onderhandelaars adequaat zijn en genoeg ruimte en
politieke steun krijgen om te onderhandelen. Dit
zal afhankelijk zijn van hoe de eu zich zal organiseren. Bij de interne eu-besluitvorming over het
mandaat voor de internationale klimaatonderhandelingen is een substantiële rol weggelegd voor de

Raad en een ietwat kleinere rol voor de Europese
Commissie. Het Europees Parlement heeft enkel
adviesrecht. Uiteindelijk is instemming met het
onderhandelingsresultaat nodig van alle lidstaten
en de Commissie, die het verdrag moeten ondertekenen en ratificeren. Het (roulerend) eu-voorzitterschap coördineert in principe de externe
vertegenwoordiging. Resultaten zijn dan ook
sterk afhankelijk van het voorzitterschap. Tijdens
de vn-klimaattop in Kopenhagen is Zweden
voorzitter. Samen met de Commissie en het
huidige Tsjechische voorzitterschap is Zweden
nu al betrokken bij een diplomatiek offensief
om andere spelers in bilaterale besprekingen te
overtuigen de eu te volgen. Op ambtelijk niveau
wordt het Zweeds voorzitterschap ondersteund
door onderhandelaars uit verschillende lidstaten.
Ook Nederland draagt een steentje bij; de Europese hoofdonderhandelaar voor de broeikasgas
reductie agenda is een Nederlandse ambtenaar.
Ook het hoofd van het vn klimaatbureau, Yvo de
Boer, komt uit Nederland.
Uiteindelijk is van wezenlijk belang dat de eu de
flexibiliteit kan opbrengen om ook een andersoortig verdrag te accepteren als andere belangrijke
spelers dit eisen. Als de eu stellig vasthoudt aan
het eigen wensenlijstje, dat door uitgebreide
onderhandelingen tussen de lidstaten tot stand is
gekomen, zou dit wel eens lastig kunnen worden.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

In de jaren ’30 nam protectionisme een vlucht rondom de wereld. Dat begon toen de Amerikanen in een
poging de eigen markt te beschermen de beruchte
Smoot-Hawley Act in 1930 introduceerden. Ondanks
de vele protesten van vooraanstaande economen,
stegen de importtarieven van meer dan 20.000 producten naar recordhoogten. Andere landen volgden
al snel met tegenmaatregelen. Het gevolg was dat de
wereldhandel met twee derde afnam en de wereld in
de Grote Depressie belandde.

nieuwe en strenge Europese wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot energiestandaarden in de
transportsector en gebouwde omgeving. Lidstaten zullen wellicht ook meer gebruik maken van
subsidies om investeringen in milieuvriendelijke
technologieën te stimuleren. Of ze hun doelstelling op een kosteneffectieve manier bereiken,
zal in grote mate afhangen van andere ontwikkelingen, zoals technologische doorbraken en de
olieprijs. Deze zijn slechts ten dele te beïnvloeden
door Europees en nationaal beleid.
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Importtarieven, handelsrestricties en exportsubsidies ogen aantrekkelijk in tijden van financiële en
economische crisis, maar schijn bedriegt. De geschiedenis heeft geleerd dat protectionisme een
economische crisis alleen maar erger maakt. Europa
moet daarom van vrijhandel in de wereld een speerpunt maken.
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Europa moet voor 		
vrijhandel kiezen
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De uitslag van het eerste referendum in Ierland
over het Verdrag van Lissabon toont aan dat de
institutionele crisis waarin de Europese Unie al
enkele jaren verkeert, nog niet voorbij is. Deze
crisis wordt mede veroorzaakt door het feit dat
de eu niet in staat is om in eenvoudige woorden
uit te leggen wat de Unie is en waar zij voor dient.
De tegenstanders van het nieuwe verdrag kregen
daardoor ampel de ruimte om eerst verwarring te
zaaien en de burger vervolgens te adviseren om
zich bij twijfel te onthouden. If you don’t know: vote
no. Deze situatie dwingt ertoe de vraag onder ogen
te zien hoe de eu wél omschreven en benoemd kan
worden.
Na de afwijzing van de ‘Grondwet voor Europa’
door de Franse en Nederlandse kiezers heeft
de eu er echter voor gekozen deze vraag zoveel
mogelijk uit de weg te gaan. Voorzitter Barroso
verklaarde na afloop van een brainstormsessie
van de Europese Commissie in september 2005
dat de eu geen behoefte heeft aan een filosofisch
debat over de toekomst van Europa. De eu zou

naar zijn mening juist moeten laten zien wat de
Unie concreet voor de burgers betekent. Deze
benadering is uitgewerkt in een mededeling van
de Commissie aan de Europese Raad die op 10 mei
2006 is gepubliceerd onder de titel ‘Een agenda
voor de burgers-Concrete resultaten voor Europa’.
De concrete maatregelen die in deze mededeling
worden genoemd hebben betrekking op zeer
uiteenlopende beleidsterreinen, maar het gemeenschappelijke kenmerk ervan is dat ze bedoeld
zijn om het vertrouwen van de burgers in Europa
te herstellen. Een grotere betrokkenheid van de
burgers draagt in deze benadering bij aan oplossing van de institutionele problematiek in de eu.
De tactiek van de concrete resultaten heeft ook
ingang bij de lidstaten gevonden. In de Communicatie over Europa die staatssecretaris
Timmermans kort na de sluiting van het Verdrag
van Lissabon in december 2007 aan de Tweede
Kamer zond, wordt gesteld dat ‘de burgers beter
betrokken en geïnformeerd moeten worden over
de Europese Unie in brede zin. Europa is veel meer
dan een debat over de institutionele vormgeving.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

De essentie van
EU-communicatie

Jaap Hoeksma De essentie van EU-communicatie

door Jaap Hoeksma
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De Europese Commissie streeft ernaar om zijn burgers te laten
zien wat de Europese Unie concreet voor burgers betekent.
Dit is echter moeilijk aangezien de eu een unieke positie bekleedt
in de staatkunde en het volkenrecht. Er is volgens rechtsfilosoof
Jaap Hoeksma geen begrippenapparaat waarmee de Europese
Unie aangeduid kan worden. Hierdoor wordt het lastig om met
de burgers over ‘Europa’ te communiceren. En dus om de kloof
tussenbeiden te dichten.

De huidige stand van zaken heeft geleerden doen
verzuchten dat de eu in de praktijk wél werkt, maar
in theorie niet. Deze verzuchting kan ook worden
opgevat als een uitdaging om nog eens goed na te
gaan of het inderdaad onmogelijk is een theoretische verklaring te vinden voor een verschijnsel dat
in de praktijk blijkt te werken. In het concrete geval
van de eu brengt deze uitdaging met zich mee dat
de vraag wat de eu is, niet langer ontweken mag
worden. Wie Europa wil communiceren, moet over
de begrippen beschikken, waarmee de Unie onder
woorden gebracht kan worden.
De eerste stap op deze weg bestaat uit de vaststelling dat de eu geen traditionele staat is en ook
geen gewone internationale organisatie vormt.
De eu is geen gewone internationale organisatie
omdat er ook burgers bij horen. De Unie is echter
ook geen staat, omdat zij uit meerdere staten
is samengesteld. Er is in het bestaande volkenrechtelijke begrippenapparaat derhalve geen
term voorhanden waarmee de eu aangeduid kan
worden. Anders gezegd: de eu bestaat wel, maar
we hebben er geen woorden voor.
De tweede stap ligt nu voor de hand: als de eu zich
enerzijds van andere volkenrechtelijke verschijnselen onderscheidt doordat zij uit meerdere
staten bestaat en anderzijds doordat zij ook is
samengesteld uit burgers, rijst de vraag of deze
onderscheidende kenmerken niet juist het unieke
en eigensoortige karakter van de eu uitmaken.
Het antwoord ligt al in de vraag besloten. De eu
vormt een nieuw verschijnsel in het internationaal
recht dat het best omschreven kan worden als een
Unie van burgers en lidstaten.
Vanuit dit standpunt bezien is de benadering
van Commissaris Wallström volkomen logisch.
Het concept van de eu als Unie van burgers en
lidstaten houdt namelijk in dat er zowel op het
niveau van de lidstaten als op dat van de Unie
sprake is van democratisch bestuur. De eu is geen
staat, maar moet wel aan democratische vereisten
voldoen die vergelijkbaar zijn met de eisen die aan
het bestuur van de lidstaten worden gesteld. In het
concept van de Unie van burgers en lidstaten ligt
dus ook een doelstelling besloten, namelijk om de

De constatering dat de eu een nieuw verschijnsel
in de staatkunde en het volkenrecht is, vormt
uiteraard niet de alpha en omega van de Europacommunicatie. Deze vaststelling is echter wel een
conditie voor een succesvol beleid in dezen. Het
antwoord op de vraag wat de eu is, verschaft het
raamwerk waarbinnen de concrete resultaten van
de samenwerking in hun onderlinge samenhang
gepresenteerd kunnen worden. Dat biedt een
uitgelezen kans om de kloof tussen de burgers en
Europa te dichten, althans te verkleinen. Het stelt
de voorstanders van het Verdrag van Lissabon
tevens in staat om te voorkomen dat hun opponenten in Ierland opnieuw gebruik zullen kunnen
maken van de tactiek om eerst verwarring te
zaaien en vervolgens ‘nee’ te oogsten. Het concept
van de Unie van burgers en lidstaten zal vooral
goede diensten kunnen bewijzen om de aantijging
te weerleggen dat de eu als gevolg van het Verdrag
van Lissabon tot een anti-democratisch bolwerk
zou uitgroeien. In de nieuwe visie kan juist het
tegendeel worden betoogd: dankzij het Verdrag
van Lissabon wordt de Europese Unie een betere
democratie, a better democracy and a more perfect
Union. Het Verdrag van Lissabon is niet de laatste
stap op weg naar een volgroeide Unie van burgers
en lidstaten, maar vormt wel een wezenlijke
voorwaarde voor de realisering daarvan.

Jaap Hoeksma is rechtsfilosoof en
auteur van ‘De uitvinding van Europa’
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Unie even of vergelijkbaar democratisch te maken
als de lidstaten. De omvorming van een internationale organisatie tot een democratisch bestuurd
lichaam is een unieke operatie die decennia in
beslag neemt. Het Verdrag van Lissabon bezegelt
de ontwikkeling van een statenunie naar een Unie
van burgers en lidstaten. Een dergelijke unie kan
niet tot ontwikkeling komen zonder de inzet en
betrokkenheid van de burgers.

Jaap Hoeksma De essentie van EU-communicatie

Het debat over de toekomst van Europa is vanaf
de oprichting van de Europese Gemeenschappen
in de jaren vijftig van de vorige eeuw beheerst
door het dilemma of ‘Europa’ een federatie of een
confederatie moest worden. Zouden de afzonderlijke lidstaten moeten opgaan dan wel verdampen
in één nieuwe staat of moesten de deelnemende
staten hun soevereiniteit behouden en een Europa
van de Vaderlanden vormen? Deze tegenstelling is
in het Verdrag van Rome van 1957 toegedekt met
de formule dat de lidstaten vastbesloten waren
‘een steeds hechter verbond tussen de volkeren
van Europa tot stand te brengen’. De discussie
over het einddoel of de politieke finaliteit van de
samenwerking werd na de sluiting van de Verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997)
nieuw leven ingeblazen door de Duitse minister
van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer. In 2000
hield hij een geruchtmakende rede, waarin hij
een blauwdruk schetste van een toekomstige
Europese federatie. Deze rede gaf de aanzet tot de
Verklaring van Laken, waarmee de Conventie over
de toekomst van Europa bijeen werd geroepen. De
deelnemers aan de Conventie slaagden er ook niet
in de oude tegenstelling te overbruggen. Hoewel
zij tot het einde toe verdeeld bleven over de vraag
of de eu nu een grondwet (federatie) of een nieuw

De reden waarom het debat over de toekomst van
Europa klem zit in de tegenstelling bondsstaat/
statenbond, is dat de klassieke staatsleer geen
andere mogelijkheid kent. Zolang de eu geen
bondsstaat is, vormt zij een statenbond. Tertium
non datur. Meer opties bestaan niet. In het huidige
systeem van internationale betrekkingen dat
gebaseerd is op de Vrede van Westfalen uit 1648
zijn er staten en internationale organisaties.
Staten spelen een centrale rol in dit stelsel. Zij
vormen als het ware het scharnierpunt tussen
de mensen en de wereld. Mensen zijn in beginsel
burger van een staat en staten kunnen met elkaar
samenwerken in internationale organisaties.
Het is in dit stelsel echter onmogelijk om burger
van een internationale organisatie te zijn. Het
streven van Commissaris Wallström om de burger
in het hart van het Europese beleid te plaatsen,
is dus een anomalie. Het kan niet, althans in
theorie niet. In de werkelijkheid zijn de burgers
van de lidstaten van de eu sinds de sluiting van
het Verdrag van Maastricht in 1992 óók burger
van de Unie. Het verdrag tot oprichting van de
eu heeft een revolutionaire doorbraak van het
bestaande stelsel van internationale betrekkingen
met zich meegebracht: het creëert namelijk
burgers van een internationale organisatie. Acht
jaar later kreeg het nieuwe burgerschap nadere
inhoud. In het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie dat in december 2000 werd
geproclameerd, is aan de burgers een uitgebreid
samenstelsel van rechten en plichten toegekend.
Dit Handvest neemt binnen het geheel van de eu
inmiddels zo’n belangrijke plaats in dat het niet
alleen deel uitmaakte van de verworpen Grondwet voor Europa, maar ook in het Verdrag van
Lissabon is geïntegreerd. De inwerkingtreding
van het nieuwe verdrag brengt met zich mee dat
het Handvest van de grondrechten kracht van
verdrag krijgt. Het Verdrag van Lissabon rondt,
als het tweede referendum in Ierland wèl positief
uitvalt, een ontwikkeling af die met het Verdrag

van Maastricht in gang is gezet. De eu is de eerste
en enige internationale organisatie met burgers.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

‘[…] de eu bestaat wel,
maar we hebben er geen
woorden voor’

verdrag (confederatie) moest krijgen, werd de
tekst die zij hadden opgesteld, aan de burgers
aangeboden als een Verdrag tot vaststelling van
een Grondwet voor Europa. In de praktijk werd
dit de ‘Grondwet voor Europa’ genoemd, wat als
zodanig veel misverstanden heeft veroorzaakt.
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Europa moet beter zichtbaar worden aan de hand
van concrete beleidsterreinen, zodat het debat
zich kan richten op de inhoud’.
Op grond van de ervaringen die met deze benadering zijn opgedaan, presenteerde Margot Wallström als Commissaris voor Communicatie in
2008 een nieuwe aanpak, which puts citizens at the
heart of European policies. Deze nieuwe zienswijze
is vanuit juridisch oogpunt ronduit opmerkelijk.
Wat de Commissaris wil, kan eigenlijk niet. En
toch gebeurt het. De praktijk van de Europacommunicatie dwingt dus tot bezinning op de aard
van de Unie, of dat nu gewenst wordt of niet.

Zoektocht naar de bala ns tussen
veiligheid en vrijheid
Terrorisme en terrorismebestrijding staan reeds
enkele decennia op de agenda van de Europese
Unie. Met de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten werd het onderwerp dus niet voor
het eerst gepresenteerd. Er werd op dat moment
wel handig van de window of opportunity gebruik
gemaakt om in zeer korte tijd na de aanslagen
enkele belangrijke maatregelen aan te nemen en
tevens een zeer ambitieuze toekomstagenda op te
stellen.
Hoewel de snelheid waarmee Europese initiatieven in gang gezet zijn te prijzen is, is de keerzijde
dat men heeft ingeboet op de zorgvuldigheid
in de besluitvorming, met name waar het de
bescherming van fundamentele rechten betreft.
Dit geldt in het bijzonder voor de maatregelen die
direct effect hebben op Europese burgers. Het feit
dat de Europese wetgever het met de bescherming
van fundamentele rechten niet zo nauw neemt,

is des te pijnlijker nu de strijd tegen het terrorisme veelal wordt neergezet als een strijd om de
democratische rechtsstaat en de daaraan verwante
fundamentele beginselen te verdedigen. Los van
het feit dat er ongeoorloofde schendingen van de
fundamentele beginselen plaatsvinden, boet men
ook in op de morele kracht van de anti-terreur
boodschap.
In dit artikel zullen enkele Europese antiterrorisme maatregelen onder de loep worden
genomen. Het Europees anti-terrorisme beleid
omvat uiteraard nog veel meer maatregelen en
beleidsambities, zoals nauwere samenwerking
van douanes en opsporingsdiensten, beleid om
de weerbaarheid tegen aanslagen te vergroten en
anti-radicaliseringsbeleid. Hierbij zij opgemerkt
dat het succes van een Europees anti-terreur
beleid in grote mate afhangt van de alomvattendheid van het beleid, met dus aandacht voor – in

Europese termen – Prevent, Protect, Pursue en
Respond (3pr). In mijn analyse kies ik een beperktere invalshoek. De maatregelen die aan bod
komen zijn: het Kaderbesluit Terrorismebestrijding, het Kaderbesluit Europees Arrestatiebevel,
maatregelen tegen de financiering van terrorisme,
maatregelen met betrekking tot de detentie van
data en maatregelen met betrekking tot grenscontroles en reisdocumentatie. Deze anti-terrorisme
maatregelen hebben allemaal min op meer directe
invloed op de rechten van Europese burgers. Ik
zal daarbij in het bijzonder stil staan bij de rol die
wordt toegedicht aan de fundamentele rechten
van individuen, zoals het recht op een eerlijk
proces of het recht op privacy.
Europese anti-terrorisme maatregelen en de
knelpunten
De eerste maatregel die interessant is te bezien
in het licht van de fundamentele rechten van het

individu is het Kaderbesluit Terrorismebestrijding. Dit kaderbesluit werd in december 2001
aangenomen. Het Kaderbesluit kan gezien worden
als het vlaggenschip van de Europese anti-terreur
maatregelen. Het is onder andere door de formulering van een definitie van terrorisme van groot
belang voor de interpretatie van menig andere
maatregel. Het Kaderbesluit verplicht de Europese
lidstaten tevens hun wetgeving ten aanzien van
de strafbaarstelling van terrorisme te harmoniseren. Daarnaast maakt het Kaderbesluit verdere
samenwerking bij de bestrijding van terrorisme
mogelijk.
Het feit dat er een definitie is geformuleerd valt te
prijzen (dit is immers een heikel punt op het internationale toneel). Dit laat onverlet dat er op deze
formulering van een definitie van terrorisme wel
het nodige valt af te dingen. Met name geweldsuitingen die plaatsvinden in de marge van legitieme
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Europese anti-terrorisme maatregelen nader belicht

Europa… leiderschap of lijdensweg?

door Bibi van Ginkel

‘Het feit dat de Europese
wetgever het met de
bescherming van
fundamentele rechten
niet zo nauw neemt, is
het des te pijnlijker nu de
strijd tegen het terrorisme
veelal wordt neergezet
als een strijd om de
democratische rechtsstaat
en de daaraan verwachte
fundamentele beginselen
te verdedigen.

idee februari 2009

42

Men moet waakzaam zijn voor de gevolgen van het opgeven van
privacy ten gunste van terrorismebestrijding. Veel Europese
wetgeving die op dit gebied ontwikkeld wordt is controversieel.
Van Ginkel betoogt dat aanpassingen aan terrorismewetgeving
noodzakelijk zijn om recht te doen aan de fundamentele rechten
van burgers. Op welke punten in de Europese wetgeving gaat het
mis? En wat zijn de alternatieven?

45
Bibi van Ginkel Zoektocht naar de balans tussen veiligheid en vrijheid

had op een plaatsing op de lijst die gekopieerd was
van de vn te onderzoeken. Het Gerecht in Eerste
Aanleg verschuilde zich in die zaken achter het
feit dat het geen rechtsmacht heeft zich te buigen
over de rechtmatigheid van vn Veiligheidsraad
resoluties, die immers ten grondslag liggen aan
het eu besluit. Het Europese Hof van Justitie
heeft in een beroepszaak echter gesteld dat ook
wanneer de oorsprong van een besluit van buiten
de eu komt, de Europese wetgever desondanks bij
het eu besluit de fundamentele rechtsbeginselen
die binnen de eu gelden in acht moet nemen.
Anderszins is de toetsing door de Europese
rechter bij de originele eu-lijsten slechts beperkt

tot de vraag of het individu op de hoogte is gesteld
van de plaatsing op de lijst en de summiere
reden waarom. Een fundamentele toetsing op
basis van bewijsmateriaal dat ten grondslag zou
moeten liggen aan plaatsing kan in het geheel niet
plaatsvinden.
De regeling voor de detentie van data die vastleggen wie wanneer welke website voor hoelang heeft
bezocht, en tevens wie met wie wanneer en van
waar naar waar voor hoe lang heeft gebeld, heeft
al veel stof doen opwaaien. Uiteraard gaat het niet
om de inhoud van de telefoongesprekken, maar al
die andere gegevens kunnen desondanks privacy-

Europa… leiderschap of lijdensweg?

rondgaan. Allereerst gaat er een lijst rond die
rechtstreeks wordt overgenomen van de lijst die
de Veiligheidsraad van de vn opstelt in verband
met terroristen die in relatie worden gebracht
met Al Qaida. Daarnaast gaat er een lijst rond die
de eu zelf opstelt en die bestaat uit alle andere
terroristen (denk aan de pkk, Hamas, eta en
de Hofstadgroep). Deze laatste lijst bestaat dus
zowel uit Europese terroristen als niet-Europese
terroristen. Probleem met deze regelingen is met
name de gebrekkige toetsing door de rechter van
de juistheid en de rechtvaardiging van plaatsing
op de lijst. Tot voorkort was het Europese Hof van
Justitie niet eens bereid een zaak die betrekking
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demonstraties lopen door de ruime formulering
het risico bestempeld te worden als terrorisme.
Het Kaderbesluit Europees Arrestatiebevel van
2004 heeft als doelstelling de uitleveringsprocedures tussen lidstaten van de eu te vereenvoudigen en te versnellen. Voorheen lag het besluit
tot wel of niet uitleveren veelal in de laatste
plaats bij de minister in plaats van enkel bij de
juridische autoriteiten. Sinds de aanname van dit
Kaderbesluit heeft op dit vlak harmonisatie van
Europese wetgevingen plaatsgevonden. Eén van
de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de
oude procedures is de afschaffing van het beginsel
van dubbele strafbaarheid. Bij dit beginsel is het
een vereiste voor uitlevering dat het feit waar
de verdachte voor vervolgd wordt in zowel het
verzoekende als het leverende land strafbaar is.
Met de afschaffing van dit vereiste, wordt er een
beroep gedaan op het onderlinge vertrouwensbeginsel tussen lidstaten, waarbij de verdachte
alleen in verzoekende lidstaat strafbaar hoeft te
zijn. Lidstaten kunnen op grond van het Kaderbesluit Europees Arrestatiebevel ook niet langer
een uitzondering voor uitlevering maken voor
hun eigen onderdanen. De consequentie van deze
wijzigingen ten opzichte van het oude systeem, is
dat de beslissing over uitlevering nu overgelaten
wordt aan niet nader omschreven juridische autoriteiten. Daarbij staat niet op voorhand vast dat
deze autoriteiten de nodige kennis hebben van de
mensenrechtengaranties die normaal gesproken
in acht dienen te worden genomen, alvorens tot
uitlevering kan worden overgegaan. Een interventie van de uitvoerende macht om deze potentiële
omissie te corrigeren is ook niet langer mogelijk.
Toegegeven: de tijdswinst in de procedures is
aanzienlijk. Dit is vanuit het oogpunt van het
principe dat een veroordeling binnen een redelijke
termijn moet plaatsvinden, een winstpunt.
De maatregelen gericht op het tegengaan van de
financiering van terrorisme zijn in het bijzonder
veel bekritiseerd vanwege de inbreuk die deze
regelingen maken op het recht op eigendom
en het recht op een eerlijk proces. Het gaat bij
deze maatregelen om de opdracht de financiële
tegoeden te bevriezen van individuen en entiteiten die genoemd staan op specifieke zwarte
lijsten. Zonder het onnodig ingewikkeld te maken,
is het van belang te beseffen dat er twee lijsten

De Verenigde Staten zijn altijd goed geweest in het
mobiliseren van kapitaal en in het bedenken en op de
markt zetten van innovatieve producten en diensten.
Ook op het gebied van milieu zullen ze dat, onder aanvoering van Obama, gaan doen. Europa zal de concurrentieslag om schone technologieën verliezen als zij
niet méér ambitie zal gaan tonen. Volgens consultancybureau McKinsey kan het klimaatprobleem getemd
worden door 200 miljard euro per jaar te investeren
tot 2030, ofwel minder dan één procent van de globale
economie. Maar zelfs maatregelen die zichzelf snel terugverdienen zullen niet genomen worden indien overheden geen actie ondernemen. De politiek moet dus het
voortouw nemen. D66 kan daarbij een voortrekkersrol
spelen in Europa. Ons
verkiezingsprogramma
vormt daarbij een
prima uitgangspunt.

Gernard Mulder
kandidaat voor het
Europees Parlement

Tot slot, enkele woorden met betrekking tot
een regeling die nog niet is vastgesteld, maar
waarover de onderhandelingen al enig tijd gaande
zijn. Het betreft een overeenkomst tussen de
vs en de eu over het overhandigen en opslaan
van zogenoemde Passenger Name Records (pnr)
van passagiers die per internationale vlucht
reizen tussen de vs en Europa. Het gaat hier niet
om paspoortgegevens, maar om gegevens die
informatie geven over bijvoorbeeld de burgerlijke

Conclusie en aanbeveling
Er wordt vaak gesproken van een dilemma tussen
het garanderen van veiligheid aan de ene kant
en het respecteren van vrijheidsrechten aan de
andere kant. Het idee is dan dat het één het ander
uitsluit. Zo zou het niet erg zijn iets van onze
privacy op te geven als dat de strijd tegen het terrorisme ten goede komt. Zeker als we zogenaamd
toch niets te verbergen hebben. Dit standpunt
bestrijd ik echter ten stelligste en wel om twee
redenen. Ten eerste bieden de internationale en
nationale regimes van fundamentele rechten voldoende mogelijkheden om rechten gecontroleerd
op te schorten wanneer een situatie daar bijvoorbeeld vanwege veiligheidsredenen om vraagt. Het
gaat hierbij dus juist niet om het zondermeer aan
de kant schuiven van fundamentele vrijheidsrechten. En ten tweede gaat het juist bij de strijd
tegen terrorisme om het uitdragen van het morele
gezag. Dit morele gezag zou ondergraven worden

De hierboven beschreven maatregelen zouden
daarom ook gebaat zijn bij enige aanpassingen
die beter recht doen aan het respect voor fundamentele rechten van Europese burgers. Zo zou
het goed zijn de definitie van terrorisme aan te
scherpen, dan wel zeker te stellen dat de definitie
niet onbedoeld de rechtmatige uitoefening van
het recht op demonstratie beperkt. Van groot
belang is dat bij verschillende maatregelen extra
garanties worden ingebouwd om onze privacy
te beschermen. Dit kan door duidelijke doelomschrijvingen te formuleren waarmee expliciet
en exclusief aangegeven wordt waarvoor de data
gebruikt mogen worden. Tevens zullen strikte
voorwaarden voor het gebruik van deze data
opgesteld moeten worden. Nog belangrijker is
dat deze gegevens alleen verzameld en gebruikt
worden wanneer er aantoonbaar sprake is van een
ernstige bedreiging van onze veiligheid. Dit geldt
dus niet voor de data van alle vliegtuigpassagiers.
Tot slot, moet met de grootste urgentie een eind
gemaakt worden aan de Kafkaiaanse praktijken
van de sanctielijsten. Er moet daarom gewerkt
worden aan een systeem dat het mogelijk maakt
voor individuen en entiteiten om de plaatsing op
zwarte sanctielijsten op fundamentele gronden
aan te vechten. Hiertoe moet inzage geboden
worden in het bewijs en moet een compensatieregeling geboden worden wanneer er sprake blijkt
te zijn geweest van foutieve plaatsing. Indien deze
aanpassingen doorgevoerd worden, heeft de eu
al een slag op de terroristen gewonnen. Het gaat
immers om de bescherming van onze rechtsstaat.

Bibi van Ginkel is lijstduwer van D66 voor de komende
verkiezingen voor het Europees Parlement. Dit artikel
is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door
Clingendael voor het zesde kaderonderzoeksprogramma
van de Europese Commissie: Transnational Terrorism,
Security and the Rule of Law.
Voor meer informatie: www.transnationalterrorism.eu
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als de fundamentele rechten in diezelfde strijd
met voeten getreden worden.

Bibi van Ginkel Zoektocht naar de balans tussen veiligheid en vrijheid

‘Er werd na de aanslagen
van 11 september handig
van de window of opportunity gebruik gemaakt
om in zeer korte tijd na
de aanslagen enkele
belangrijke maatregelen
aan te nemen, en tevens
een zeer ambitieuze toekomstagenda op te stellen’

staat van een passagier, telefoonnummers (privé
en zakelijk), inkomensklasse, reserveringen van
hotels en huurauto’s, en of er een voorkeur is voor
een bepaalde vliegtuigstoel. De aanname is dat het
op basis van deze gegevens mogelijk is om risicoprofielen op te stellen, die informatie geven in de
strijd tegen het terrorisme. Het gevaar schuilt er
in dat opeens iedere passagier verdachte wordt. De
belangrijkste kritiek op deze regeling is dan ook
dat er geen specifieke doelomschrijving voor deze
maatregel is, die het gebruik van deze gegevens
bijvoorbeeld enkel mogelijk maakt om langs een
lijst van reeds bestaande profielen van specifieke
verdachten te leggen. Er zijn bovendien geen duidelijke waarborgen opgenomen in de regeling die
garanderen dat deze gegevens enkel door de juiste
autoriteiten worden gebruikt en niet zondermeer
aan derden worden overgedragen.
Samenvattend valt te concluderen dat er verschillende knelpunten zijn met betrekking tot de
anti-terrorismemaatregelen die hier onder de loep
werden gehouden. Het gaat dan met name om
een gebrek aan privacybescherming bij de opslag
van gegevens, onvoldoende waarborgen van
mensenrechten bij uitleveringsprocedures, een
te ruime definitie van terrorisme en onvoldoende
doelafbakening bij maatregelen ter bestrijding
van de criminaliteit en terrorisme.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

De Europese Unie, die de afgelopen jaren een voortrekkersrol vervulde op dit terrein, moet uitkijken die
leiderschapspositie niet kwijt te raken. Op papier ziet
het klimaatbeleid van de eu er ambitieus uit, maar de
uitvoering laat veel te wensen over. De hoeksteen van
het Europese klimaatbeleid, het eu-emissiehandelssysteem, heeft nauwelijks geleid tot een afname van
de co2-uitstoot, maar wél tot extra winsten voor elektriciteitsbedrijven die gratis verkregen emissierechten
doorberekenden in de elektriciteitsprijs. Vanaf 2013
zouden alle energiecentrales voor uitstootrechten moeten gaan betalen, maar in december besloot de eu tot
een uitzondering voor de vervuilende Oost-Europese
kolencentrales, die nog tot 2020 deels gebruik kunnen
maken van gratis emissierechten. Ook op andere terreinen neemt Europa beslissingen die niet stroken met
een ambitieus klimaatbeleid. Een voorstel van de Europese Commissie om strenge milieunormen aan de autoindustrie op te leggen werd eind vorig jaar onder druk
van Frankrijk en Duitsland slechts in sterk verzwakte
vorm aangenomen.

gevoelige informatie opleveren. De doelstelling
van deze gegevensopslag is het gebruik van deze
gegevens mogelijk te maken bij opsporingshandelingen van ernstige misdaden, terrorisme en andere daden die de veiligheid van de staat kunnen
bedreigen. In de regeling wordt enig respect voor
de privacybelangen wel opgeworpen in algemene
termen, maar snijdt weinig hout, doordat het niet
verder geconcretiseerd wordt. Door onvoldoende
zorgvuldige formuleringen zijn er verschillen per
lidstaat mogelijk. Het orgaan dat in het bijzonder
tot taak heeft de privacyrechten van individuen
in de gaten te houden, heeft dan ook onder andere
opgeroepen tot een duidelijkere afbakening
van de doelstelling van deze regeling en betere
controle op het gebruik van de gegevens.

idee februari 2009

Het lijkt erop dat de vs onder Obama een compleet
nieuwe weg inslaan op het klimaat- en milieubeleid
vergeleken met president George W. Bush, die de vs in
2001 terugtrok uit het Kyoto protocol. Meteen na zijn
aantreden instrueerde Obama het nationale milieuagentschap epa om Californië en andere staten toe te
staan strenge normen op te leggen aan nieuwe auto’s.
Ook heeft hij de bouw van een 500 megawatt kolencentrale in South Dakota tegengehouden.

Europa in de wereld / Europa en de wereld
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De voortrekkersrol 		
van Europa

Naast een omvangrijk klimaatakkoord, bereikten
de Europese regeringsleiders in december vorig
jaar ook een akkoord over een oplossing voor het
‘Ierse probleem’. Het Ierse probleem ontstond
toen het nieuwe Europese verdrag van Lissabon
door de tegenstem van een meerderheid van de
Ierse bevolking niet in werking kon treden, terwijl
dat verdrag inmiddels wel al door een meerderheid van lidstaten was goedgekeurd. De invoering
van de moeizaam uitonderhandelde bestuurlijke
hervorming van de Europese Unie dreigde zo te
worden geblokkeerd.
De politieke oplossing voor dit dilemma past
naadloos in de lange Europese traditie van soms
onnavolgbare concessies en compromissen. De
zorgen van het Ierse electoraat (over onder andere
het behoud van de eigen Eurocommissaris en
de vrijwaring van eu- inmenging op een aantal
gevoelige beleidsterreinen) zullen nu worden
weggenomen in de vorm van nader te specificeren
‘bindende garanties’ bij het verdrag. De vorm
waarin deze toezeggingen zullen worden gegoten,
is momenteel voer voor juristen. Enerzijds moet
het resultaat (een verklaring of protocol) namelijk

voor de Ierse regering voldoende ‘hard’ te zijn om
de bevolking in een tweede referendumcampagne
van de toegevoegde waarde te kunnen overtuigen.
Anderzijds zijn de lidstaten die het Verdrag al hebben geratificeerd begrijpelijkerwijs huiverig om
(amendementen op) deze tekst straks opnieuw aan
het nationale parlement te moeten voorleggen.
Als één ding blijkt uit deze ‘juridische en politieke
alchemie’ 1 is het de constatering hoezeer de angst
voor de kiezer de Europese politiek momenteel
in zijn greep houdt. Als de meerderheid van
de kiesgerechtigde Ieren dit najaar bereid is de
tegenstem te herzien (en de voortekenen lijken
gunstig), zal deze keuze dan ook meer te maken
hebben met de angst voor de economische crisis,
die het eiland relatief hard heeft geraakt, dan
met een sinds juni gegroeid vertrouwen in de
zegeningen van het nieuwe verdrag. Met andere
woorden: ook als de Ierse bevolking verleid kan
worden alsnog in te stemmen met dit Europese
verdrag, lost dit het fundamentele legitimiteitprobleem van de eu niet op. Een groot deel van de
Europeanen koestert een diep wantrouwen tegen
de vermeende oncontroleerbaarheid en onafwend-

‘Het kan sterk worden
betwijfeld of nationale
parlementen Europa tot
op heden zo ver links
hebben laten liggen omdat
het Europees Parlement
zich al zo goed van deze
taak zou kwijten’
in een handvol landen (Finland, Denemarken,
Verenigd Koninkrijk) is er sprake van systematische controle op de nationale regeringsinzet.7
Het kan echter sterk worden betwijfeld of nationale parlementen Europa tot op heden zo ver links
hebben laten liggen omdat het Europees Parlement
zich al zo goed van deze taak zou kwijten. Een
dergelijk vertrouwen in Europese democratie
blijkt in ieder geval niet uit de negatieve toon
waarop in de hoofdsteden over het algemeen over
de eu wordt gesproken – in het jargon gaat het
dan over ‘scapegoating’ en ‘blaming and shaming
Brussels’. Deze politieke strategie is op korte
termijn electoraal aanmerkelijk aantrekkelijker
voor parlementariërs dan zich structureel te
moeten verdiepen in de details van voorgenomen
Europese wetgeving, waarvan de resultaten soms
pas ver na hun politieke leven zichtbaar zijn.
Het belangrijkste argument ten gunste van het
Europees Parlement is natuurlijk dat de realiteit
van meerlagig bestuur (multi-level governance)
vergt dat de Europese politiek op het Europese
niveau wordt gecontroleerd. Dit is trouwens
in overeenstemming met het in Den Haag zo
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Europese verkiezingen
en Europese kansen
voor de nationale politiek

Tweederangs verkiezingen
Deze sombere constatering roept de vraag op:
waar liggen nu kansen om de Europese democratie op korte termijn te repareren langs de
klassiek-democratische weg van de (volks)vertegenwoordiging? 2 Het jaar 2009 biedt daarvoor een
uitgelezen kans, nu in de eerste week van juni in
alle 27 lidstaten verkiezingen plaatsvinden voor
het Europees Parlement. Kunnen deze verkiezingen verandering brengen in de situatie en wat
vraagt dat dan van de inhoud en de vorm van de
campagne?
De scepticus zal deze vragen vermoedelijk
schouderophalend afdoen, wijzend op de weinig
hoopgevende ervaring van de afgelopen zes
rondes verkiezingen. De opkomst daalde in vijfentwintig jaar van 62% in 1979 tot 45,5% in 2004 en
de vooruitzichten voor dit jaar zijn niet gunstig.
Minder dan een kwart van de Europeanen is zich
überhaupt bewust van de aanstaande mogelijke
gang naar het stemhokje.3 Deze bevinding zou optimistisch kunnen worden uitgelegd als publieke
onverschilligheid, maar uit kiezersonderzoek
blijkt dat bij veel kiezers de ergernis over het
gepercipieerde gebrek aan invloed en betrokkenheid overheerst.4
De minderheid van kiesgerechtigden die uit
burgerplicht wel naar het stemhokje komt,
beoordeelt met haar stem zelden de Europese
verkiezingsprogramma’s of de kandidatuur van
individuele Europarlementariërs, maar het nationale regeringsbeleid. Dit heeft de verkiezingen het
etiket ‘tweederangs’ opgeleverd.5
Het is ook buitengewoon aantrekkelijk voor
politici en commentatoren om aandacht te
vragen voor alles wat er mis is met een Europees
Parlement dat geen initiatiefrecht heeft, zijn eigen
vestigingsplaats niet mag bepalen en worstelt met
een aantal leden voor wie misbruik van de interne
vergoedingsregelingen té verleidelijk is. Is dit een
reden om het Europees Parlement dan maar op te
doeken? Een argument voor deze boude stelling is
dat nationale parlementariërs, bij afwezigheid van
een Europese volksvertegenwoordiging, mogelijk
meer werk zouden maken van de controle van de

Europese activiteiten van hun regering.6 In het
structureel vergroten van de Europese betrokkenheid van nationale parlementen valt immers
nog een belangrijke slag te maken. Weliswaar zijn
in dit kader ook op het Binnenhof al belangrijke
procedurele verbeteringen doorgevoerd, slechts

Europa… leiderschap of lijdensweg?

door Mendeltje van Keulen

baarheid van de Europese samenwerking. Door de
wijze van afhandeling van ‘het Ierse nee’ zal deze
achterdocht vooralsnog niet verminderen.
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De angst voor de kiezer houdt de Europese politiek in een schadelijke greep. De inhoud en vorm van de campagnes voor de verkiezingen van het Europees Parlement bieden een kans om de band
met de kiezer te verbeteren en de Europese democratie te repareren. Inhoudelijke profilering van individuele kandidaten is daarbij noodzakelijk.

All politics is personal
Los van hun realiteitswaarde op langere termijn,
komen de voorstellen voor verbetering in ieder
geval te laat om een impuls te bieden voor de
komende Europese verkiezingen. De afgelopen
maanden hebben communicatieadviseurs zich
in opdracht van de Europese instellingen het
hoofd gebroken over de mogelijkheden om met
deze verkiezingen ten minste te breken met de
neergaande trend van de opkomstpercentages. De
aandacht richt zich daarbij allereerst op de inhoud
van de campagne, die simpelweg ‘inhoudelijker’
moet. Een les uit de vele onderzoeken die sinds
de Grondwetsreferenda in 2005 zijn uitgevoerd
naar de (politieke) communicatie over de eu, is
namelijk dat men af moet van het traditionele
Europadiscours. Informatie afkomstig van de Europese instellingen wordt al snel als te ‘gekleurd’
ervaren en daarmee kwetsbaar voor het verwijt
van Euro-propaganda.11 Maar ook Europese
verkiezingsprogramma’s zijn vaak gesteld in een

Tot slot
Voor veel van voorgaande voorstellen geldt dat
mogelijk positieve gevolgen van bepaalde nieuwe
praktijken binnen de lidstaten onvoorziene
negatieve effecten hebben op het Europese niveau
– en vice versa. Het einde van het debat over de
democratische hervorming van de eu is dan ook
nog niet in zicht. Maar het is hoe dan ook een
belangrijk positief bijeffect van de verkiezingen
dat niet alleen de kandidaten voor het Europees

Mendeltje van Keulen is lijstduwer van D66 voor de
komende verkiezingen voor het Europees Parlement en
als senior research fellow verbonden aan het Europese
Studies Programma van Instituut Clingendael.

1 De term is in dit verband gebruikt door Bruno Waterfield, correspondent van de Daily Telegraph, in zijn Euroblog, 11 dec 2008
2 De versterking van legitimiteit kan langs meer wegen plaatsvinden,
zoals die van resultaatsgericht beleid, versterking van de gezamenlijke Europese identiteit en een betere verantwoording door Europese
politici. Keulen, M. van (2008) Closing the gap: towards strengthened
legitimacy in the European Union, in: De Zwaan, J., E. Bakker en S. van
der Meer (ed.). Challenges for a changing World, Cambridge: cup.
In dit artikel staat de dimensie van de vertegenwoordiging centraal.
3 Speciale Eurobarometer 299 over de Europese Verkiezingen, 		
september 2008
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Parlement, maar ook nationale politici worden
gedwongen om stelling te nemen ten aanzien
van Europese vraagstukken. Lof voor die partij
of die kandidaten die het aandurven om de hier
besproken vraagstukken uit de Europese achterkamertjes naar de (nationale) voorpagina’s te
halen. Moge het leiden tot een campagne die de
kiezers aantrekkelijk genoeg vinden om in juni de
gang naar het stemlokaal te maken.

Mendeltje van Keulen Europese verkiezingen en Europese kansen voor de nationale politiek

Sterkere band met kiezers
Alle scepsis ten spijt zijn er dus wel degelijk
redenen om te blijven investeren in het beter
functioneren van de Europese volksvertegenwoordiging. Voor het versterken van de band tussen
de Europarlementariërs en de kiezers bestaan
inmiddels verschillende voorstellen. Een terugkerend voorstel is (her-)invoering van het zogenaamde ‘dubbelmandaat’, waarbij het Europese
en het nationale mandaat feitelijk in één persoon
worden verenigd. Minder ingrijpende voorstellen richten zich op meer en betere afstemming
tussen de leden van de nationale parlementen en
het Europees Parlement. Als het gaat om hervormingen op eu-niveau wordt er al lang gesproken
over de noodzaak van versterking van de Europese
politieke partijen, die nu vaak niet meer zijn dan
zwakke verenigingen tussen nationale partijen en
politici van allerlei pluimage. Ook de verkiezingsregels, die nu nog per land worden bepaald, staan
ter discussie. De invoering van een Europabreed
districtensysteem, waarbij individuele kandidaten op open kieslijsten in alle lidstaten op dezelfde

taal die veel te abstract is om keuzes op te baseren. Een Europa dat ‘sociaal’ is, ‘sterk’, ‘groen’ en
‘veilig’ – wie kan er tegen zijn? Eerste inzet voor de
komende campagne is dat kandidaten en partijen
expliciet zullen worden uitgenodigd om zich
inhoudelijk te profileren. Wanneer politici stelling
moeten nemen inzake actuele maatschappelijke
dilemma’s (Bio-industrie of duur vlees? Russisch
gas of windmolens? Terrorismebescherming of
privacy?) krijgen kiezers de voor politisering zo
noodzakelijke keuze aangeboden.
Daarnaast zullen de debatten hopelijk vooral over
en tussen personen gaan. Met het nieuwe verdrag
verkrijgt het Europees Parlement de bevoegdheid zich uit spreken over de kandidatuur van de
voorzitter van de Europese Commissie. Politieke
partijen kunnen hierop een voorschot nemen en
zich uitspreken over individuele (tegen-)kandidaten voor alle Europese topfuncties die binnenkort
zullen worden verdeeld. Wie is de gewenste voorzitter van de Europese Commissie, wie is geschikt
als het Nederlandse lid van dit College en welke
(oud-)politicus leidt straks de Europese Raad? ‘All
politics is personal’: een debat over kandidaten is
aanzienlijk spannender dan over beleid en geeft
mogelijk een positieve impuls aan de zo gewilde
nationale politisering van eu-beleid. Overigens
is een waarschuwing op zijn plaats. Zo kan de
ergernis over het feit dat een favoriete kandidaat
uiteindelijk niet in het Europese plaatje blijkt te
passen – en dus geen Eurocommissaris wordt –
leiden tot nog meer Euro-frustratie. Bovendien is
het risico dat een te sterk partijpolitieke (of zelfs
nationale) kandidatuur voor de Europese Commissie uiteindelijk kan leiden tot een nationalisering van het in principe supranationale College,
een ontwikkeling die velen onwenselijk zullen
vinden.

4 Zie o.a. Dekker, P. et.al. Marktplaats Europa, vijftig jaar publieke
opinie en marktintegratie in de eu, Den Haag: cpb/scp
5 Van der Eijk, C. en M. Franklin (1996), Choosing Europe? The 		
European electorate and national politics in the face of the Union,
Ann Arbor: Michigan University Press
6 Zoals onlangs gesuggereerd door Schout, A. en J. van Dijken,
EU kan goed zonder Europees Parlement, in De Volkskrant, 10 jan 2009
7 Zie voor het meest uitgebreide overzicht Maurer, A en W. Wessels
(ed.) (2001) National Parliaments on their Ways to Europe. Losers or
latecomers? Baden: Nomos Verlag
8 Dekker, P. et.al (2007) ibid.
9 Hix, S. en S. Hagemann (2009), Could Changing the Electoral rules
fix European parliament elections? Discussion paper, januari 2009
10 Zie o..a de analyses van Stefano Bartolini, EU-Observer:
Pan-European referendum impossible, expert says, 13 november 2008
11 Volgens een recente rapportage van de Eurokritische denktank
Open Europe geven de EU instellingen per jaar €2,4 miljard 		
(‘meer dan het marketingbudget van Coca-Cola wereldwijd’)
uit aan informatie waarin vooral de zegeningen van Europese
integratie zouden worden bezongen.
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‘Een debat over kandidaten
is aanzienlijk spannender
dan over beleid en geeft
mogelijk een positieve
impuls aan de zo gewilde
nationale politisering van
eu-beleid’

thema’s campagne voeren, kan het politieke
profiel van individuele politici en daarmee de
band met hun kiezers mogelijk versterken.9 Ook
het pleidooi voor eu- brede referenda over grote
besluiten als verdragswijzigingen en uitbreidingen mag in dit kader niet onvermeld blijven.
Deze suggesties lijken in theorie grote voordelen
te hebben. Maar voordat überhaupt kan worden
gesproken over de realisatie ervan, waartoe
(grond)wetten en praktische bezwaren moeten
worden overkomen, moeten de voordelen eerst
grondig worden afgewogen tegen de mogelijke
nadelen. Zo is het meest bekende en zwaarwegende bezwaar tegen het dubbelmandaat het
sterk toegenomen tijdsbeslag van het Europese
parlementaire werk. Voorts is maar de vraag of
de Nederlandse kiezer Euro-enthousiaster raakt
als hij na de invoering van Europese kieslijsten de
keuze heeft tussen een Sloveense en Letse kandidaat. En in discussies over de voordelen van een
pan-Europees referendum (waarbij de stem van
een meerderheid van Europeanen doorslaggevend
zou zijn) zal onder andere de fundamentele vraag
moeten worden beantwoord of deze innovatie
past in het huidige politieke systeem van de eu
dat toch vooral gebouwd is op de bescherming
van minderheden.10
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populaire subsidiariteitprincipe. Veel kiezers
zijn het hier hartgrondig mee eens: uit het eerder
aangehaalde opinieonderzoek blijkt dat zij
– wellicht tegen de verwachting in – hopen op
meer en snellere integratie op beleidsterreinen
als economie, veiligheid en klimaatverandering
– overigens allemaal terreinen waarop het nieuwe
verdrag beoogt de Europese besluitvorming
soepeler én democratischer te laten verlopen.8

‘Het doel waarvoor de
middelen beschikbaar
zijn, wordt ondergeschikt
gemaakt aan de doelgroep’
Dat doel is met het door de Nederlander Sicco
Mansholt uitgedachte beleid meer dan bereikt. En
dat mag gerust een succes genoemd worden. Maar
het systeem van gegarandeerde prijzen voor landbouwers, ver boven de wereldmarktprijzen, leidde
al snel tot grote overproductie. Niet de vraag in

de markt, maar de Europese productiesteun werd
voor boeren leidend. Boterbergen en melkplassen
waren het gevolg. Daarnaast leidde het dumpen
van zwaar gesubsidieerde landbouwproducten in
de rest van de wereld steeds meer tot problemen.
Handelsconflicten met sterke handelspartners
als de Verenigde Staten waren één gevolg, maar
het zwaar verstoren van kwetsbare agrarische
economieën in ontwikkelingslanden was nog veel
kwalijker. Tot slot bleek de eenzijdige, productieverhogende bedrijfsvoering schadelijk voor
natuur en milieu.
De eenzijdig op hogere productie gerichte
financiële prikkels van het glb moesten aangepast worden. In de jaren ’90 is dit met de zogenaamde Mac Sharry-hervormingen deels gebeurd.
Aangejaagd door de Uruguay-ronde van de
Wereldhandelsorganisatie zijn de exportsubsidies
en importtarieven verlaagd en is ter compensatie
daarvan de productiesteun deels vervangen door
inkomenssteun. In 2003 zijn verdere hervor-
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mingen doorgevoerd. Bij graan, rundvlees en
zuivel werden steun en productie verder ontkoppeld. Productiesubsidies werden omgezet in
bedrijfstoeslagen die minder afhankelijk zijn van
productie. De hoogte van de steun is gebaseerd op
zogenaamde historische ‘rechten’.
Maatschappelijke doelstellingen
De afgelopen jaren zijn geleidelijk verdere hervormingen in het glb doorgevoerd, zoals tijdens de
health check eind 2008. Enerzijds heeft dat geleid
tot meer marktwerking, waardoor Europese
boeren sterker zullen moeten concurreren op de
wereldmarkt. Voor bijvoorbeeld graan en zuivel
wordt vanaf 2013 het interventieprijssysteem
(opkopen van overproductie tegen vastgestelde
prijzen) verder afgeslankt. Maar in geval van ernstige marktverstoring kan de Europese Commissie
alsnog tot interventie overgaan. Anderzijds wil
men het landbouwbeleid vermaatschappelijken,
ofwel meer in dienst stellen van andere maatschappelijke doelen dan alleen voedselproductie.

Te denken valt aan natuurbehoud, landschapsbehoud, klimaatverandering, hernieuwbare energie
en waterbeheer.
Dit zijn kleine stapjes in de goede richting, maar
bij lange na niet genoeg om de landbouwsector
klaar te maken voor de 21e eeuw. Nu de oorspronkelijke doelstellingen bereikt zijn en door
de structurele kracht van de sector in de nabije
toekomst niet in gevaar zullen komen, moet het
glb gebaseerd zijn op nieuwe doelstellingen. Wat
mij betreft zal het glb veel meer gericht moeten
zijn op innovatie en duurzaamheid. Het kabinet
deelt die analyse, wat ook blijkt uit de zogenaamde ‘houtskoolschets’ waarin de toekomst van het
glb staat beschreven. Maar blijkbaar is een goede
analyse voor het kabinet niet voldoende om daar
het juiste beleid aan te koppelen. Het bedienen
van de korte termijn belangen van de sector is
nog altijd belangrijker dan werkelijk perspectief
bieden op de langere termijn.
De huidige subsidies staan niet in dienst van de
nieuwe doelstellingen. Zo hebben de landbouw-

Gerben Jan Gerbrandy Europees landbouwbeleid heeft nieuwe doelen nodig

Als er één beleidsterrein Europees is te noemen,
dan is het wel het landbouwbeleid. Om voedsel
voor de gehele Europese bevolking tegen betaalbare prijzen te garanderen werd in 1962 het gemeenschappelijk landbouwbeleid (glb) ingevoerd.
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Europees landbouwbeleid
heeft nieuwe doelen nodig
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Het Europees landbouwbeleid moet meer doelen nastreven dan
alleen voedselproductie. Zolang de sterke landbouwzuil de subsidies echter beschouwt als ‘boerengeld’ komt er van het bereiken
van maatschappelijke doelen weinig terecht. Innovatie en duurzaamheid moeten de leidende principes zijn van een beleid dat de
landbouwsector concurrerender maakt en natuurbehoud, milieu,
landschap en dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan.

Valse liefde voor natuur
Hoe pervers dit in de praktijk uitpakt, is goed te
illustreren met het agrarisch natuurbeheer. In
essentie een mooi streven. Landbouwgebieden
zijn ook vanuit natuuroogpunt van belang en
liggen vaak in of vlakbij natuurgebieden. Boeren
kunnen in hun bedrijfsvoering rekening houden
met de natuur. Bijvoorbeeld door het maaien aan
te passen aan nestelende weidevogels. Of door
houtwallen en andere natuurlijke afscheidingen
in stand te houden. De extra kosten die dat met
zich meebrengt, worden dan vergoed. Boeren

Subsidies automatisch voor boeren
Vermaatschappelijking van het landbouwbeleid
is natuurlijk een goed streven, maar de nieuwe
doelstellingen die daarmee geformuleerd zijn,
moeten dan ook wel kosteneffectief en optimaal
bereikt kunnen worden. En dat kan niet door het
als schaamlap te gebruiken voor de continuering
van landbouwsubsidies. Ook de Sociaal Economische Raad (ser) heeft zich over de toekomst van
het glb gebogen. Het is in het advies over het glb
kritisch over de landbouwsubsidies. De Raad stelt
dat de doelen te rechtvaardigen zijn, maar dat het
geen automatische subsidies voor boeren moeten
zijn. Via openbare aanbesteding kunnen deze
maatschappelijke doelen ook door andere partijen
uitgevoerd worden. Ook de ser gaat dus eerst uit
van het doel en niet van de doelgroep.
Ik ben het in dezen eens met de ser en kijk met
een toekomstgerichte blik naar de landbouw.

Conclusie
Voor D66 is de agrosector een belangrijke. Het
draagt bij aan een groot gedeelte van de Nederlandse welvaart, heeft op innovatiegebied een
leidende positie in de wereld en verzorgt een van
de eerste levensbehoeften van de mens: voedsel.
Daarom koestert D66 deze sector. Maar geen
sector is ooit structureel sterker geworden door
voortdurende afhankelijkheid van subsidies.
Laten we het gemeenschappelijk landbouwbeleid
gebruiken om de Europese landbouwsector nog
concurrerender te maken door de innovatie te
versnellen. En laten we andere maatschappelijke
belangen als natuur, milieu, landschap en dierenwelzijn dominant maken in datzelfde landbouwbeleid. Daartoe zullen innovatie en duurzaamheid
de leidende principes moeten worden in het glb.
En niet, zoals nu, om de budgetten voor de sector
te behouden, maar om een toekomstgerichte
Europese landbouw te creëren die wereldleider zal
zijn in zowel productie als duurzaamheid. Uitwassen van het huidige beleid kunnen dan vermeden
worden en het publieke geld kan worden besteed
op een wijze die de Europese burger van zijn
bestuur mag verwachten.

Gerben Jan Gerbrandy is kandidaat voor het
Europees Parlement, internationaal secretaris in
het landelijke bestuur van D66 en speciaal
adviseur van het Rijksprogramma Biodiversiteit
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Machtige landbouwzuil
Kernprobleem is dat de agrosector het uitgangspunt heeft dat de ruim €50 miljard die jaarlijks
aan de landbouwsector wordt gegeven ‘boerengeld’ is. Het doet met zijn machtige lobby alles om
ervoor te zorgen dat dit geld behouden blijft voor
de sector. Met andere woorden: het doel waarvoor
de middelen beschikbaar zijn, wordt ondergeschikt gemaakt aan de doelgroep.
De besluitvormingsstructuren in Brussel werken
mee aan die verdediging van de sector. Nog altijd
wordt de besluitvorming binnen de eigen zuil geregeld. Waar alle andere beleidsterreinen door de
permanente vertegenwoordigers van de lidstaten
in hun wekelijkse vergadering worden besproken,
worden de landbouwbesluiten door de eigen ver-

tegenwoordigers van landbouwministeries voorbereid. Met andere woorden: waar er een afweging
kan zijn tussen transport- en milieubelangen of
tussen investeringen in de auto-industrie of in
biotechnologie, worden de landbouwbelangen
niet afgewogen tegen andere maatschappelijke
belangen. Deze besloten besluitvorming maakt de
band tussen sector en beleidsmakers alleen maar
sterker. De verstrengeling vergroot de onderlinge
belangenbehartiging.
Een partij als het cda meent in haar Europees
verkiezingsprogramma dat de hoogte van het
totale landbouwbudget in ieder geval gelijk moet
blijven. Dit illustreert dat het cda deel uitmaakt
van de landbouwzuil. Het gaat het cda primair
om de hoeveelheid geld die naar de boeren gaat.
Niet om de doelen die de overheid met het geld
nastreeft. Een vreemde manier om met publiek
geld om te gaan.

De landbouwsector is een sector als vele andere.
De maatschappelijke doelen die wij met het
landbouwbeleid willen bereiken moeten dus
concurreren met doelen in andere sectoren. Zo
kan ik mij voorstellen dat wij het geld dat nu naar
landschapsbeleid gaat bijvoorbeeld liever in de
ontwikkeling van duurzame energie geïnvesteerd zouden zien. Daarnaast is het intussen wel
duidelijk dat de maatschappelijke doelen niet
voldoende bereikt worden met de huidige landbouwsubsidies. Naast een effectieve besteding
van de landbouwfondsen moeten we bovendien
kijken naar versterking van de concurrentiekracht
van de landbouw. Het is twijfelachtig of we met de
huidige subsidiestructuur de Europese landbouwsector concurrerend houden.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

ministers niets gedaan aan het feit dat 20% van de
boeren 80% van de steun ontvangt. Het zijn vooral
de grote ondernemingen die subsidies krijgen en
juist deze kunnen uitstekend hun broek ophouden
zonder publieke steun. Ook heeft men nog steeds
niet gedurfd de exportsubsidies definitief af te
schaffen. Nu blijft Europa kleine boeren in ontwikkelingslanden de nek omdraaien met de dump van
zwaar gesubsidieerde producten. Tot slot gaat het
bij de omslag naar andere maatschappelijke doelen slechts om enkele procenten van het huidige
budget. Een groter deel van de landbouwsubsidies
besteden aan onder andere natuurbehoud en
waterbeheer zagen de betrokkenen als onhaalbaar,
maar volgens mij bedoelden ze onwenselijk.

volwaardig natuurbeheer laten uitvoeren gaat
nog wat verder en daarvoor kan ook een vergoeding gekregen worden. Politieke partijen die
bekend staan om hun onvoorwaardelijke steun
voor boeren waren de afgelopen jaren groot
voorstander van dit agrarisch natuurbeheer. Zo
werd eind 2006 in één avond in de Tweede Kamer
maar liefst €30 miljoen extra aan het budget voor
agrarisch natuurbeheer toegevoegd. Ondanks het
feit dat deze partijen natuurbelangen altijd maar
ondergeschikt maakten aan het boerenbelang.
Boeren mogen bijvoorbeeld rustig doorgaan met
vervuilende activiteiten ook als dat ten koste gaat
van onze meest waardevolle natuurgebieden. Die
verdachte liefde voor natuur in handen van boeren
bleek dan ook snel een valse liefde. Diverse onderzoeken tonen aan dat dit natuurbeheer met echte
natuur weinig van doen heeft. In de Natuurbalans
2008 staat dat bij agrarisch natuurbeheer nog geen
5% van de beoogde kwaliteit bereikt wordt. Het is
in de praktijk dus vooral een truc om publiek geld
naar de landbouwsector te laten vloeien.
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‘Het gaat het cda primair om de hoeveelheid geld
die naar de boeren gaat. Niet om de doelen die de
overheid met het geld nastreeft. Een vreemde manier
om met publiek geld om te gaan’

Niemand weet met hoeveel, maar iedereen weet
dát de Nederlandse economie in 2009 stevig zal
krimpen. Bovendien is het nog maar de vraag of
2010 groei zal brengen. Met de rest van Europa
gaat het niet veel beter. Ook de economie van de
eurozone, de lidstaten van de eu die de euro als
munt hebben, wacht een behoorlijke aderlating.
Een geluk bij een ongeluk is dat bijna 330 miljoen
Europeanen de euro als munt hebben. De situatie in Europa zou veel dramatischer zijn als er
geen euro was geweest. Zonder de euro waren
de Europese munten de speelbal geworden van
speculanten op de valutamarkt, zoals in 1992 en
1993. Toen leed het Europese wisselkoersmechanisme, dat als doel had de wisselkoersen tussen
Europese munten te stabiliseren, grote schade.
Het Britse pond en de Italiaanse lire konden niet
binnenboord blijven en verlieten het stelsel. De
munten van landen als Spanje en Griekenland
zakten fors in waarde. Dat ontwrichtte de Europese economieën.

Als Europa anno 2008 geen euro maar al die nationale munten had gehad, dan was het hele Europese
wisselkoersmechanisme waarschijnlijk ten onder
gegaan. Veel onderlinge wisselkoersen zouden
alle kanten zijn opgevlogen, met als gevolg dat
de economische schade vele malen groter zou
zijn geweest dan nu het geval is. En daarmee zou
de interne markt grote schade hebben geleden.
Nederland zou daar relatief veel last van hebben
gehad. Ter illustratie: uit een onderzoek van het
Centraal Planbureau blijkt dat de euro elke Nederlander een voordeel van €1.500 tot €2.200 per jaar
heeft gebracht. Op termijn zal dat zelfs oplopen
naar €5.500 per jaar, per persoon. De voordelen
voor landen als Italië, Griekenland, Spanje en
Portugal zijn ook evident. De rente die de overheden van die landen moesten betalen om geld te
lenen, lagen fors hoger dan de rente die de Duitse
regering moest betalen. Met de komst van de euro
is dat verschil verdwenen. De Zuid-Europeanen
zagen hun rentes met procenten tegelijk zakken.

Een andere reden waarom de euro niet al te geliefd
is, heeft te maken met het gevoel van velen dat
de munt hen door de strot is geduwd. Een goed
voorbeeld is het referendum over de Europese
Grondwet in Nederland. De kiezer die massaal
‘nee’ aankruiste reageerde zo zijn frustratie af op
het feit dat hij in alle jaren daarvoor over niets, en
dus ook niet over de euro, geconsulteerd is.
Geliefd of niet, het eerste decennium heeft de
euro inmiddels achter de rug. Afgaand op de
prestaties in de eerste tien jaar, kunnen we de
munt een succes noemen? De huidige crisis pleit
ervoor dat het antwoord ‘ja’ moet zijn. Dat is ook
het antwoord van de Europese Commissie en de
Europese Centrale Bank (ecb). Dat de euro de
Europese economieën in de huidige crisis heeft
beschermd is niet hun enige argument. Zo schrijft

‘Een muntunie kan op
de langere termijn niet
overleven zonder een
politieke unie. En die is
in Europa ver te zoeken’
Niet waargemaakt
Dat is echter te kort door de bocht. Als de komst
van de euro de inflatie heeft gedrukt, waarom
hebben dan ook de niet-eurozone landen binnen
en buiten Europa een geweldig decennium met
lage inflatie achter de rug? De lage inflatie is te
danken aan een samenspel van lessen die de centrale banken in de jaren zeventig hebben geleerd,
nieuwe technologieën die voor een grote slag in
efficiency en productiviteit hebben gezorgd en
globalisering.
Bovendien is de economische groei in de eurozone achtergebleven bij de groei in het Verenigd
Koninkrijk, Denemarken en Zweden. Die drie
hebben ervoor gekozen niet mee te doen met de
Europese muntunie. Ook is de economische groei
in de eurozone lager geweest dan in het decennium voorafgaand aan de komst van de euro. Aan
de vooravond van de introductie van de euro was
de verwachting dat de komst van de nieuwe munt
de economische groei in de aangesloten landen
juist zou aanjagen.
Zelfs de vurige voorstanders van de Europese
muntunie en de euro stellen dat het nog veel te
vroeg is het definitieve oordeel te vellen over de
vraag of de euro een succes is. Tien jaar is een
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Is de euro
voor eeuwig?

Succes?
Dat de euro er maar niet in slaagt overtuigend
de harten van de Europeanen te veroveren, heeft
vooral te maken met het feit dat de euro voor een
overweldigende meerderheid van de Europeanen
synoniem is voor ‘duurder’. 93 Procent van de
inwoners van de eurozone is van mening dat de
prijzen over een breed front fors zijn gestegen
door de komst van de euro. Ierland is het land
waar het nog het minst slecht is gesteld op dat
gebied. Maar ook daar associeert ruim 70 procent
van de bevolking de euro met oplopende inflatie.
Er is een sprankje hoop voor de euro: de jongeren,
ondervraagden tussen 15 en 25 jaar, vinden in
meerderheid de euro goed voor hun land en dat
aandeel neemt in ieder geval niet af (Europese
Commissie, Eurobarometer).

de Commissie in haar analyse van de eerste tien
jaar van de euro alle 16 miljoen nieuwe banen die
in de eurozone zijn gecreëerd sinds 1999 aan de
euro toe (Europese Commissie, mededeling over
tien jaar Economische en Monetaire Unie, 2008).
Ook de historisch lage inflatie, van net iets meer
dan 2 procent per jaar, en als gevolg daarvan net
zo historisch lage rentes hebben de Europeanen te
danken aan hun nieuwe munt.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

door Edin Mujagic

Toch is de euro niet bepaald populair onder de Nederlanders of in andere landen van de eurozone.
In september 2006, het meest recente onderzoek
van de Europese Commissie over het beeld dat de
Europeanen van de euro hebben, zei 48 procent
positief te staan tegenover de euro. 38 Procent
stond er negatief tegenover. In 2002 schaarde 59
procent zich echter achter de munt en was 29
procent er niet over te spreken. De Europese Commissie concludeerde dan ook somber dat de liefde
voor de Europese munt in de eurozone tanende is,
wat volgens de Commissie ‘zorgwekkend’ is.

idee februari 2009
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Veel burgers associëren de euro met het duurder worden van het
dagelijks leven en de geringe invloed die burgers hebben op het
besluitvormingsproces in Brussel. Hebben mensen, tien jaar na
de introductie van de euro, gegronde redenen om sceptisch te zijn
ten aanzien van deze munt? En heeft zij een positief of negatief effect op de huidige economische crisis? Een betoog over het verleden, het heden en de toekomst van een nieuwe wereldmunt.
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Of de eurozone het ook op de lange termijn en in
de huidige vorm overleeft, hangt van de Europeanen af. Als de muntunie het niet overleeft of in de
komende decennia zwaar gehavend wordt, zal dat
niet de schuld van anderen maar van onszelf, de
Europeanen, zijn. Van de Grieken in het zuiden tot
de Finnen in het hoge Europese noorden, de Europeanen mogen niet denken dat het feit dat de euro
het eerste decennium zonder grote kleerscheuren
doorgekomen is, het verder ook probleemloos zal
gaan. De kans dat de euro oud zal worden is groter
dan dat de munt op de vuilnisbelt van de geschiedenis zal belanden. Maar garanties dat de euro,
zoals de Europese Commissie tracht te zeggen,
‘voor eeuwig’ is, zijn er niet.

Edin Mujagic is economieredacteur zakenweekblad
FEM en promovendus aan de Universiteit van Tilburg
op het gebied van de relatie tussen de Europese Centrale Bank en het Europese Parlement.
Onlangs is bij het Nederlandse zakenweekblad FEM het
boek ‘Tien jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’ verschenen. De auteur Edin Mujagic beschrijft
daarin onder meer de geschiedenis en de eerste tien
jaar van de euro, hoe de Europeanen over de euro denken en de rol van de euro in de wereld. Ook gaat hij
in op de vraag wat de toekomst voor de euro in petto
heeft: zal de Europese munt de dollar vervangen als de
dominante wereldmunt of zal de euro juist hard moet
vechten om te overleven? zie www.allesovereuro.nl
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Het vraagstuk van duurzame ontwikkeling is groot,
complex en hardnekkig. Veel van de zogenoemde oplossingen dragen in het geheel niet bij aan het oplossen van het vraagstuk. Wij moeten de topexpertise
mobiliseren om een nieuwe politiek en een krachtig
bestuur te ontwikkelen. Nederland is te klein om
op wereldschaal te spelen. De weg naar duurzame
ontwikkeling begint namelijk niet in Madurodam
(Den Haag) maar in Brussel. Europa is in potentie
een grote wereldmacht die sturend kan zijn in het
onderkennen en oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Maar Europa moet wel iets ambitieuzer
worden.

Ondenkbare denkbaar
Een van de belangrijkste lessen van de huidige
economische crisis voor de Europeanen is dat
niets van tevoren als absurd bestempeld kan
worden. Wie dacht een jaar geleden dat een bank/
verzekeringsgigant als ing op de rand van de
afgrond zou balanceren en dat de Nederlandse
staat ing met tientallen miljarden euro’s overeind
zou moeten houden? Of Fortis en ABN Amro. De
vraag wie dat vijf jaar geleden dacht is dan nog
niets eens gesteld. Toch is ‘absurd’ het woord dat
de Europese Commissie en de ecb veelvuldig gebruiken als de vraag wordt gesteld of de eurozone
uiteen kan vallen. Dat scenario is denkbaar.
Een Europees land dat zijn economie niet hervormt en als gevolg daarvan in grote financiële
problemen komt, kan tot de conclusie komen
dat het lidmaatschap van de eurozone per saldo
nadelig is. Maar ook een sterk land, waar gezonde staatsfinanciën en lage inflatie hoog in het
vaandel staan, kan tot die conclusie komen. Als
veel landen in de eurozone in zulke grote financiële problemen komen, bijvoorbeeld dat hun
staatsschuld te omvangrijk wordt, dat daardoor
de inflatie fors oploopt, is het niet ondenkbaar dat
het juist een sterke schakel zal zijn die de keten
breekt. Prominente monetaire economen achten
die kans groter dan dat een zwak land, zoals Italië,
Portugal of Griekenland de eurozone verlaat.

Edin Mujagic Is de euro voor eeuwig?

De aanzet tot duurzame ontwikkeling ligt in het
Brundtland-rapport (1987). Hierin wordt een politiek-bestuurlijke analyse gegeven van wat de oude
economisten en de Club van Rome ook al vanuit de
wetenschap hebben gesignaleerd: onze mondiale
economie gaat in de loop van de komende decennia
stagneren. Tevens zullen de komende generaties ernstig in de problemen komen in de voorziening in hun
levensbehoeften als wij nu ons gedrag van produceren en consumeren niet veranderen. De oorzaken
hiervan zijn de bevolkingsgroei, de uitputting van
natuurlijke hulpbronnen, de milieuvervuiling en de
onrechtvaardige verdeling van de welvaart over de
wereld. Het is nu erg laat om iets aan de oorzaken te
doen, maar duurzame ontwikkeling kan een oplossing bieden.

behoorlijk lange periode voor een mens, maar voor
een munt is dat niet meer dan een oogwenk. De
echte test voor de weerbaarheid van de eurozone
en de euro moet nog komen. De krachten die de
weerbaarheid in de toekomst zullen testen (nieuwe
crisis, vergrijzing) kunnen krachtiger blijken te
zijn dan het weefsel waaruit de euro bestaat. Veel
kenners vinden bijvoorbeeld dat een muntunie
op de lange termijn niet kan overleven zonder een
politieke unie. En die is in Europa ver te zoeken.

Europa… leiderschap of lijdensweg?

Veel mensen of organisaties laten graag zien dat zij
van deze tijd zijn door zich te bedienen van termen
als ‘duurzaamheid’ of ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Velen zijn echter nog niet op de hoogte
wat dit betekent. Of zij geven er een eigen interpretatie aan.
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Europa en de duur- 		
zame ontwikkeling 		
van de wereld

Johan Piet
kandidaat voor het
Europees Parlement

Sinds 2000 heeft de Europese Unie getracht
om de ‘meest competitieve en dynamische op
kennisgebaseerde economie ter wereld te worden
per 2010’. In 2009 zal het vervolg van de Lissabonstrategie na 2010 op het Europese niveau besproken worden. Alle lidstaten moeten zich dit jaar
buigen over vragen als: wat is er bereikt, willen we
hiermee verder en zo ja hoe?
Wetenschappers betogen al decennia dat de traditionele industrie- en handelspolitiek niet volstaat
om het concurrentievermogen, de sociale cohesie
en de duurzaamheid van onze (postmoderne)
samenlevingen te garanderen. Toch duurde het
langvoor ook de eu hier aandacht aan schonk.1 De
Commissie stelde toen dat de creatie van welvaart
binnen de eu in toenemende mate gelieerd is aan
productie en verspreiding van kennis. Ze sloot
hiermee aan bij de gedachte van ‘kennissamenleving’ uit de wetenschappelijke literatuur, ter aanvulling op het concept ‘informatiemaatschappij’.

Kennissamenleving
De Europese Raad van maart 2000 in Lissabon
zorgde voor een doorbraak: onderwijs, onderzoek
en innovatie werden dé instrumenten om macroeconomische doelstellingen binnen één Europese
‘kenniseconomie’ te bereiken. Aan de ene kant
waren de kennisinstellingen blij met de aandacht
op het hoogste niveau, maar aan de andere kant
bekroop ze ook een gevoel van onbehagen. De
instrumentalisering van hun activiteiten en
organisaties ten behoeve van uitsluitend het
bedrijfsleven hield ook een versmalling van hun
maatschappelijke opdracht in. Waar bleef de
autonome positie van de academia om zelfstandig
aan maatschappelijke ontwikkelingen bij te
dragen? Het antwoord van de Commissiewas een
terugkeer van ‘kenniseconomie’ naar ‘kennissamenleving’ door de kennisinstellingen centraal
te stellen en als gelijkwaardige partner van staat
en bedrijfsleven te presenteren.2 De praktische

De signalen in Brussel over het vervolg van de
Lissabon strategie duiden op een benadering
die kiest voor ‘kennissamenleving’ in plaats van
‘kenniseconomie’. De te verwachten toenemende
aandacht voor collectieve belangen als gevolg van
het falen van het Gucci capitalism 4, ofwel de kredietcrisis, heeft daar zeker aan bij gedragen. Wij
Brusselse Nederlanders verwachten dan ook meer
aandacht voor sociale cohesie en duurzaamheid,
meer samenhang binnen de kennisdriehoek en
betere samenwerking tussen kennisinstellingen,
staat en bedrijfsleven. Het Franse eu-voorzitterschap pleitte in het najaar van 2008 ook voor meer
aandacht voor samenwerking met andere delen in
de wereld, waaronder ook de armste landen.
Nederland blijft achter
Ondertussen ‘blinkt’ Nederland uit met 0,0%
groei (als percentage van het bruto binnenlands
product) aan Research & Development investeringen in de periode tussen 2000 en 2006.
Nederland neemt op dit gebied de allerlaatste
plaats in binnen de eu.5 Erger nog, Nederland zakt

‘De inzet van de huidige
Nederlandse regering
voor het onderwijsbeleid
in Europa wordt in mijn
ogen gekenmerkt door
een juridisch misverstand:
een verkeerde
interpretatie van het
subsidiariteitsbeginsel’
toekomst’! Ik pleit dan ook voor meer investeringen in kennis, onder andere in de onderhandelingen over de Kennisinvesteringsagenda (kia), het
economisch herstelplan, de hervorming van de
Europese begroting en de financiële perspectieven
2014-2020 van de eu. Onze kennissamenleving
heeft bindende afspraken nodig voor investeringen door staat én bedrijfsleven.
Er is meer dan deze algemene constateringen.
In mijn beleving moeten de volgende vier overwegingen in het debat over het vervolg van het
Lissabon-proces post 2010 mee worden genomen.
Ten eerste berust het binnenlandse politieke
debat over ‘Europa in het onderwijs’ in mijn
ogen op een economische tunnelvisie en een
begrensd historisch besef. We reduceren Europese
onderwijs- en opleidingssamenwerking tot een
middel om arbeidsmobiliteit te bevorderen en de
kwaliteit en transparantie van ons binnenlandse
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Lissabon-strategie
& ‘kenniseconomie’

in de matrix r&d-intensiteit (2006)/gemiddelde
jaarlijkse groei r&d-intensiteit (2000-2006) van
loosing momentum naar falling behind en bevindt
zich daarmee in het gezelschap van Bulgarije,
Slowakije en Polen. Gezien de hoge Nederlandse
ambities om bij de Europese top te behoren,
formuleerde de Commissie haar rapportcijfer
diplomatiek: ‘Nederland legt een hypotheek op de

Europa… leiderschap of lijdensweg?

door David Bohmert

implicaties van dit enigszins abstracte debat zijn
niet te onderschatten. Een goed voorbeeld is de
invoering van de zogenaamde consortiumovereenkomst vanaf het vijfde kaderprogramma voor
onderzoek en technologische ontwikkeling. Een
dergelijke overeenkomst legt de samenwerking
van Europese partners bij een onderzoeksproject
vast. In het kader hiervan kunnen de ‘leverende’
kennisinstellingen met het ‘afnemende’ bedrijfsleven op gelijkwaardige basis onderhandelen over
de beheersmatige aspecten van de projecten.
De evaluatie van het Lissabon-proces onder
leiding van Wim Kok in 2005 legde het falen van
de eu pijnlijk bloot: de grootse doelstellingen
waren veel te gevarieerd en te hoog gegrepen.
Bovendien moest de aandacht voor de kennisdriehoek – onderwijs, onderzoek en innovatie
- worden geïntensifieerd. Nog pijnlijker, maar veel
minder bekend, was de constatering van unesco
dat het gat tussen ‘kennisrijken’ (het westen en
de nieuwe economische tijgers) en ‘kennisarmen’
(ontwikkelende landen) steeds groter wordt.3
‘Kennissamenlevingen’ zouden kennis moeten
delen om een ‘menselijke en leefbare situatie in de
wereld te bereiken’.
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De economische tunnelvisie leidt tot onderbelichting van de rol
van onderwijs in het bevorderen van sociale cohesie en vrede.
De kenniseconomie moet veranderen in een kennissamenleving.
Nederland blijft achter op het gebied van investeringen en toont
te weinig begrip van de belangrijke internationale overwegingen
in het debat over onderwijsbeleid. David Bohmert geeft vier aanzetten tot verbetering.

Ten derde heeft de Nederlandse regering de laatste

‘We reduceren Europese onderwijs- en opleidingssamenwerking tot een middel om arbeidsmobiliteit
te bevorderen en de kwaliteit en transparantie van
ons binnenlandse aanbod te verhogen’

decennia te veel ingezet op het toerusten van onze
economie op ‘globalisering’ en heeft ze ‘lokalisering’8 onderschat. In de veronderstelling van een
almachtige markt moest de staat almaar kleiner
worden. Mede uit vrees voor nieuwe economische
tijgers heeft ze het open innovatie model9 en
invloed van lokale omstandigheden op innovatie10
schromelijk onderschat. Het Finse model bewijst
dat je lokaal condities kunt scheppen die de
negatieve effecten van globalisering wegnemen.
In plaats daarvan betuttelt Den Haag onze ‘kennisregio’s’ met wensdromen – denk aan Pieken in
de Delta – en veronachtzaamt Den Haag ze door
fondsen – denk aan de fes-gelden – versplinterd
in te zetten. Dit gebrek aan begrip voor regionale
ontwikkeling door clusters 11 en superclusters 12
resulteert in slechte resultaten in de European
Cluster Observatory van de Commissie. Maar ook
het Nederlandse innovatievermogen staat er niet
best voor.13 Mede als gevolg van de te lage en
versplinterde investeringen in r&d en het gebrek
aan realiteitszin over wat zich in onze kennisregio’s werkelijk voltrekt, zijn we slechts innovation
followers binnen de eu. Ik pleit voor een betere
afstemming tussen de binnenlandse discussie
over focus en massa in r&d en de strategische Europese financieringsinstrumenten in onderzoek
en innovatie. Hierbij moet de economische en
bredere maatschappelijke werkelijkheid binnen
onze kennisregio’s de leidraad vormen voor meer
en gerichter nationale investeringen.
Nationaal belang daalt
Tot slot denk ik dat de Tweede Kamer en de
Vereniging van Universiteiten gelijk hadden toen
ze in reactie op de internationaliseringsnota van
minister Plasterk van 2008 een kabinetsbrede
aanpak voor de Nederlandse kennissamenleving
per juni 2009 eisten. Het voorstel van het Franse
eu-voorzitterschap in 2008 voor een vierde

actielijn bij het vervolg van de Lissabon-agenda
post 2010 gaat precies in die richting. We moeten
de eu presenteren als interessante partner voor
samenwerking met de rest van de wereld. We
moeten uitgaan van een dalend belang van het
nationale niveau ten gunste van het regionale
én het supranationale. Het spreekt vanzelf dat
internationale kennissamenwerking niet ophoudt
bij de grenzen van de eu. Het gaat erom slim om
te gaan met problemen als brain gain en brain
drain, outsourcing en vrees voor nieuwe economische tijgers door een gelijkwaardig partnerschap
tussen Europese en instellingen in de rest van de
wereld na te streven.

David Bohmert is werkzaam bij Neth-ER
(Netherlands house for Education and Research)
te Brussel en lid van D66

1 Commissie, 1997, Towards a Europe of knowledge
2 Commissie, 2003, The role of the universities in the Europe of knowledge
3 unesco, 2005, World Report Towards Knowledge societies
4 Lezing Heertz, 3 februari 2009
5 Commissie, 2009, Science, Technology and Competitiveness key
		 figures report 2008/2009
6 Commissie, 2006, Adult learning
7 Commissie, 2008, Better careers and more mobility
8 Rosenau, 2003, Distant Proximities: Dynamics Beyond Globalization
9 Commissie, 2006, Report Aho
10 Florida, 2006, Voices of Innovation
11 Porter, 1990, The Competitive Advantage of Nations
12 Commissie, 2008, Towards world-class clusters in the EU
13 Commissie, 2009, European Innovation Scoreboard 2008
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Tegenstrijdige concurrentie
Ten tweede moeten we ons realiseren dat de
hypotheek die Nederland legt, ten laste zal komen
van onze internationaal erkende uitmuntende wetenschappers en van de bedrijven en kennisinstellingen die voor het hoge aandeel octrooien in ons
land zorgen. Onze universiteiten en onderzoeksinstituten scoren op projectniveau uitstekend
binnen de kaderprogramma’s voor onderzoek en
technologische ontwikkeling. We slagen er echter
amper in om ons binnenlands debat te enten op
de grote strategische eu-instrumenten: de grote
Europese onderzoekinfrastructuren, gezamenlijk
programmeren van nationale onderzoeksfondsen,
gezamenlijke technologie-initiatieven, Europese
technologieplatforms en de knowledge and innovation communities van het Europees Instituut voor
Innovatie en Technologie (eit). Is dit onkunde bij
de verantwoordelijke bewindslieden en departementen of gebrek aan nationaal geld om Europese
fondsen te matchen? Is dit tegenstrijdige concurrentie tussen onze kennisinstellingen en r&d
afdelingen van ons bedrijfsleven? Waarschijnlijk
is het een combinatie, maar nog belangrijker:
Nederland staat grotendeels met de rug naar
Brussel toe en denkt dat er ‘in Brussel wat te halen
valt’ in plaats van te begrijpen dat het erom gaat
om ‘Europa iets te bieden’.

‘Nederland staat grotendeels met de rug naar Brussel
toe en denkt dat er in Brussel wat te halen valt in
plaats van te begrijpen dat het erom gaat om Europa
iets te bieden’

Europa… leiderschap of lijdensweg?

aanleren van ‘nieuwe vaardigheden voor nieuwe
banen’. We kunnen leren van de Deense ‘flexiezekerheid’: flexibiliseren van het arbeidsrecht
enerzijds en het bieden van financiële zekerheden
aan werklozen anderzijds (mits zij zich verder
scholen om nieuwe banen te kunnen bekleden en
bereid zijn eventueel te verhuizen naar regio’s met
kennisintensieve bedrijvigheid).

idee februari 2009

62

aanbod te verhogen. Daarmee kunnen we echter
niet volstaan: onderwijs heeft vanouds ook een belangrijke rol als het gaat om het tot stand brengen
van vrede en sociale cohesie. Deze belangrijke rol
vinden we in 1946 bij de oprichting van de Raad
van Europa. In zijn mandaat is de bevordering van
het aanleren van democratisch burgerschap, onderwijs in de mensenrechten en het bijdragen aan
de interculturele dialoog vastgelegd. Dit bevestigt
dat onderwijs een bredere functie heeft. Daarnaast
heeft ook de eu bij verdrag een aanvullende bevoegdheid op de terreinen onderwijs, onderzoek,
innovatie en cultuur. De inzet van de huidige
Nederlandse regering voor het onderwijsbeleid in
Europa wordt in mijn ogen gekenmerkt door een
juridisch misverstand: een verkeerde interpretatie
van het subsidiariteitsbeginsel. Men gaat ervan
uit dat ingrijpen op een hoger bestuurlijk niveau
uitgesloten is wanneer overheden zich op een
lager niveau al ergens mee bezig houden. Maar
dat is onjuist: de eu is juist bevoegd bij zaken die
de afzonderlijke lidstaten overstijgen. De feiten
binnen de eu liegen er niet om als we kijken naar
dreigende massawerkloosheid, rellen en branden
in onze voorsteden, toenemend functioneel
analfabetisme en dalende rekenvaardigheden,
80 miljoen Europeanen zonder startkwalificatie
voor de arbeidsmarkt6, voorspelde tekorten
aan gekwalificeerde werknemers in bepaalde
beroepssectoren, een oplopend tekort van 800.000
onderzoekers7 en de vasthoudende weigering van
het Europese bedrijfsleven om mee te investeren
in het onderwijs. Kortom, ik pleit voor een
constructieve houding en verfrissende ideeën
om de relatie tussen onderwijs en innovatie te
verbeteren en daarvoor ook de mogelijkheden op
eu-niveau aan te boren. In plaats van te worstelen
met flexibilisering van ontslagrecht en invoering
van werktijdverkorting moeten we inzetten op het
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de toekomst is groen
boekrecensie
Het nieuwste boek van Thomas Friedman, ‘De toekomst is groen’ (2008),
heeft als subtitel: warm, plat en vol. Dat zou je meteen de samenvatting
kunnen noemen. De aarde is plat, dat heeft Friedman al eerder beschreven
in het gelijknamige boek uit 2005, maar de aarde wordt ook steeds voller
en vooral steeds warmer. De opdracht voor ons allen is volgens Friedman
om ‘instrumenten, systemen, energiebronnen en ethiek te creëren die
de planeet de mogelijkheid bieden om schoner en duurzamer te groeien’.
Hij noemt het de grootste uitdaging van ons leven.

Thomas Friedman, 2008
ISBN 978 90 468 0412 4
www.nieuwamsterdam.nl/detoekomstisgroen

‘De toekomst is groen’ gaat uitgebreid in op hoe het
allemaal mis is gegaan. Dat komt door de perverse
prikkels die er tot op de dag van vandaag voor
zorgen dat mensen individueel, maar ook collectief,
de verkeerde keuzes maken als het gaat om
duurzaamheid en vooral om energie. Met name de
beslissers in bedrijven en overheid maken zich hier
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De toekomst is groen
Why we need a green revolution
And how it can renew America

Thomas Friedman is al jaren columnist van de New
York Times en daarom een paar keer per week vast
onderdeel van mijn dag, zoals Frank Kalshoven van
de Volkskrant dat iedere zaterdag is. Sommige
mensen zijn ankers in het publieke debat; je bent
het niet altijd met ze eens, maar je wilt wel altijd
weten wat zij ervan vinden. Wat Friedman interessant maakt, naast zijn grote kennis van economie en
internationale betrekkingen, is zijn bijna on-Amerikaanse belangstelling voor ‘de rest van de wereld’.
Ik durf niet te raden wat zijn global footprint is,
maar zijn nieuwsgierigheid brengt hem naar Davos,
Doha en Dalian, naar Australië, naar Nederland en
naar Rusland. Zijn werk en reputatie verschaft hem,
daar aangekomen, toegang tot iedereen die ergens
aan de knoppen draait. Veel van die mensen komen
in ‘De toekomst is groen’ aan het woord. Niet
omdat Friedman zo graag aan namedropping doet
(‘Bill Gates/Poetin/Hans Hogervorst/Al Gore vertelde
me laatst nog…’), maar omdat hij als het ware via al
die gesprekken zelf tot een opvatting komt.

boekrecensie De toekomst is groen

door Annelou van Egmond
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schuldig aan. Dat komt eveneens door de cynische
korte termijn agenda van lobbyisten en politici. Het
komt in ieder geval niet omdat er wetenschappelijk
geen uitsluitsel is over wat we moeten doen en
moeten laten. Het is zeker nodig om nog meer te
weten van chemie, van natuurkunde, van biologie,
van voedseltechnologie, maar de richting waarin
de oplossing ligt is zonneklaar en, daarover laat
Friedman geen misverstand bestaan, niet onderhandelbaar. Het is duidelijk één van zijn ergernissen
dat er, in ieder geval in de VS, nog steeds veel tijd
en energie gestoken wordt in de achterhaalde
discussie óf er wel sprake is van een klimaat- en
energieprobleem. Dat verklaart misschien ook de
sense of urgency die uit ‘De toekomst is groen’
spreekt.
De gevolgen van al die verkeerde keuzes worden in
‘De toekomst is groen’ beschreven. Daarin ligt de
kracht van dit boek; je weet het eigenlijk wel, maar
als je het zo bij elkaar ziet staan is het toch
schrikbarend. Ja, de biodiversiteit wordt bedreigd,
de temperatuur op aarde stijgt alsmede de
zeespiegel. Op zich al reden genoeg om meteen in
te grijpen. Maar de negatieve effecten op mensenrechten, democratie en ontwikkeling van onze
verslaving aan fossiele brandstoffen zijn dat zeker
ook. Friedman beschrijft de directe relatie die er is
tussen de prijs van olie, en andere natuurlijke
hulpbronnen, en de mate van onderdrukking van
mensen (vrouwen), het gebrek aan inspraak,
economische diversiteit en investeringen in
onderwijs in landen die ‘alleen maar een gat in de
grond hoeven te boren om aan geld te komen’.
De Eerste Wet van de Oliepolitiek (als de olieprijs
stijgt, daalt het tempo van de vrijheid) geldt ook in
landen als Rusland en Venezuela. Het is dus niet per
se een kenmerk van islamitische landen. Wat wij in
het Westen wel bewerkstelligen via onze energieaankopen is ‘dat de meest onverdraagzame, meest
antimoderne en antiwesterse, meest tegen vrouwenrechten en pluralisme gekante stroming binnen de
islam – de stroming die wordt gepropageerd door
Saoedi-Arabië – alleen maar sterker wordt’.

De vraag die zich steeds meer opdringt is: ‘hoe
komen we vooruit?’ Friedman pleit voor een
tweesporenbeleid; zowel inzetten op innovatie en
een mondiale zoektocht naar alternatieve duurzame energiebronnen, als op het zo snel mogelijk
terugdringen van de huidige vraag naar fossiele
brandstoffen. Op die manier kunnen we ‘het
onbeheersbare vermijden en het onvermijdelijke
beheersen’. Hiervoor is het noodzakelijk dat er
zo snel mogelijk een markt voor schone energie
ontstaat. Je zou denken dat die er al is, maar
Friedman stelt dat daarvan geen sprake is zolang
er geen echt prijssignaal is. Vuil moet substantieel
duurder worden dan schoon en bovenal moeten
de kosten, zowel in geld als in overlast, ook echt
neerslaan bij de gebruiker. Niet bij de machteloze
omstanders of in een ver oerwoud. Daarvoor is een
intelligent systeem nodig van beleid, belastingvooren –nadelen en regels die er voor zorgen dat
efficiënt energiegebruik de norm wordt en
verspilling de uitzondering.
Het beste wat overheden nu voor hun eigen
bedrijfsleven kunnen doen is de lat hoog leggen,
ook en misschien wel juist in tijden van economische tegenslag. ‘Schone energie wordt de wereldwijde standaard voor de komende tien jaar, en de
technologie om schone energie te produceren
wordt de volgende grote wereldwijde industrie.
De landen die meer van die technologie maken
en verkopen zullen een voorsprong nemen op de
concurrenten. Die landen zullen de schoonste
lucht én de snelst groeiende industrie hebben:
geen slechte combinatie’.
De oproep van Thomas Friedman is gericht aan
Amerika en aan de Amerikaanse overheid. Maar
de mechanieken die hij beschrijft slaan evenzeer
op Europa en de oplossingen die hij ziet zijn niet
exclusief toegeschreven op de VS.
Wat let ons in Europa om de concurrentie aan te
gaan als het om duurzaamheid gaat?
Let’s give the US a run for their money when it
comes to saving the planet!

Annelou van Egmond is redacteur van idee
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Deze bijdrage is gekozen uit inzendingen die
binnen gekomen zijn naar aanleiding van een oproep
op plein66 om uw visie op Europa in 2025 te geven

Marco Rensma
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werken:
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welvaart?

In dit nummer van idee staat de arbeidsmarkt centraal.
Niet de 19de eeuwse klassenstrijd of de 20ste eeuwse
corporatistische verhouding tussen georganiseerde
werknemers en werkgevers, maar de arbeidsmarkt
van de 21ste eeuw. In de behandeling van dat thema
hebben we uiteraard geprobeerd om onze richtingwijzers voor een sociaal-liberale politiek aan bod te
laten komen.
In de bijdragen van Mike Ackermans en Michiel Scheffer, en uit een boekbespreking van Michiel Herter,
komt naar voren dat de Westerse, Europese en dus
Nederlandse economie het zwaartepunt zal moeten
verleggen. Zowel het internationaal denken als het
streven naar een duurzame samenleving nopen ons tot
een herbezinning. De traditionele grootschalige industriële economie loopt op zijn einde, de kleinschalige,
flexibele ondernemende economie staat voor de deur.
De nieuwe concurrentie gaat om de ‘best and brightest’
in Europa en in de wereld. De bijbehorende beleidsuitdaging is om talent aan te trekken en al het reeds
aanwezige talent maximaal tot ontplooiing te laten
komen. Daarbij vertrouwt D66 primair op de eigen
kracht van mensen zelf. Daarom gaan we nader in op
het fenomeen ondernemerschap. Gaat het zelfstandig
ondernemerschap ons helpen de slag te winnen door
prestatie te belonen? En hoe verdelen we vervolgens de
welvaart? Uit het bijdrage van Anita Vink en Michiel
Scheffer blijkt in ieder geval dat ondernemerschap
in de vorm van zelfstandige zonder personeel (zzp)
populair is en ons de mogelijkheid geeft om flexibeler
te werken. Erik Stam betoogt echter dat we daar in
termen van economische groei geen overspannen verwachtingen van mogen hebben. De sterke opkomst
van zzp leidt wel aantoonbaar tot een hoger welzijn,
maar niet noodzakelijkerwijs tot meer innovatie en
welvaart. Joop Hartog stelt in zijn analyse van het
ontslagrecht dat flexibilisering van de arbeidsmarkt
de productiviteit ten goede komt door een betere
doorstroming. Hij besluit zijn betoog met de oproep
om van de werknemer (weer) meer een ondernemer te
maken door het dichtgeregelde arbeidsrecht terug te
brengen tot de Wet op de Arbeidsovereenkomst.
Maar het ondernemerschap beperkt zich niet tot de
werkvloer. Ook daarbuiten heeft D66 traditioneel
veel vertrouwen in ondernemerschap in de brede zin
van het woord: de kracht van mensen om hun eigen
koers van hun leven uit te stippelen. John van Veen

Op de arbeidsmarkt komen, zoals op de meeste belangrijke beleidsterreinen, onze richtingwijzers samen. In deze idee hopen wij het nut van deze richtingwijzers andermaal aan te tonen al zijn ook de vragen
en dilemma’s die zij oproepen de discussie meer dan
waard.

5

door Mike Ackermans

thema-redacteuren
Mark Sanders
Constantijn Dolmans

Europa dreigt de concurrentieslag in de globaliserende wereldeconomie te verliezen. India en China hollen ons voorbij, ook
als het gaat om de ontwikkeling van kennis en ideeën. In deze
landen komen jaarlijks meer ingenieurs van de universiteit dan
in heel Europa en de VS samen. Wat te doen? De ondernemende
samenleving heeft de toekomst. En dat hebben de Verenigde
Staten eerder begrepen dan Europa.

Mike Ackermans Hoe Europa de VS versloeg – en nu zelf verliest

Hoe Europa de VS versloeg
en nu zelf verliest

De aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs
(werken en leren) speelt een centrale rol in de discussie over arbeidsmarktparticipatie. Ben Hövels wijst
op de mogelijkheden van ‘de lerende regio’, en benadrukt dat belanghebbenden in de lokale driehoek,
onderwijs, opdracht/werkgever en onder/werknemer
niet alleen over informatie maar ook over een ‘common
purpose’ moeten beschikken om tot een maximaal resultaat te kunnen komen. De bijdrage van Niek Groenendijk, Elze ’t Hart en Charles Nysten gaat nader in
op de uitdaging om ook voor oudere werknemers het
onderwijs open te stellen opdat zij zich op de veranderende arbeidsmarkt kunnen handhaven.

werken: welzijn of welvaart?

Re-integratie kan een belangrijke bijdrage leveren aan
verhoogde arbeidsmarktparticipatie. Volgens Kees
Goudswaard zijn de voorstellen van de Commissie Arbeidsparticipatie (‘Commissie Bakker’) uit 2008 nog
steeds zeer relevant, zelfs nu de werkloosheid oploopt
door de economische crisis. Participatie is de norm,
maar hoe kan deze het best worden bereikt? Volgens
Mark Sanders wordt de vrijheid om je talenten te ontplooien sterk beperkt door de normstellende bepalingen die de politiek uitkeringstrekkers goedbedoeld
oplegt. Hij pleit voor een lage basisuitkering met
werkrecht, een pleidooi om de door ons gekoesterde
grondrechten niet te schenden om gedeelde waarden
af te dwingen.
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bespreekt vanuit de praktijk hoe de kracht van mensen aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt beter tot
zijn recht kan komen. Vanuit een andere invalshoek
is Pierre Koning sceptisch over de mogelijkheid voor
ondernemerschap in een re-integratietraject omdat
daar door informatiegebrek de markt niet optimaal
kan functioneren. Het zogeheten persoonsgebonden
re-integratiebudget dient wat hem betreft dan ook
niet op ideologische maar op pragmatische merites
worden geëvalueerd.

Vraag een econoom welk boek op dit moment hot
is en grote kans dat hij Audretsch’ werk noemt.
Niet Thomas Friedmans The World is Flat, dat
door echte wetenschappers minnetjes als een
wat oppervlakkig werkje wordt afgedaan.
Audretsch is dan ook, in tegenstelling tot de
journalist Friedman, een gerenommeerde
wetenschapper die tot de top-25 meest geciteerde
economen ter wereld behoort. Hij beschrijft niet
alleen het fenomeen van de globalisering, maar
heeft er ook een verklaring voor. Kernbegrip-

Audretsch noemt het Amerikaanse systeem in
die periode een managerseconomie. Maar toen
de babyboomers volwassen werden, gingen
demonstreren tegen Vietnam en niet meer zo
vanzelfsprekend als hun vaders een plek aan de
lopende band of in de kantoortuin opzochten
gebeurde er iets. In Europa en Japan herrezen de
verwoeste economieën uit hun as en bleken een
nóg efficiëntere managerseconomie te hebben
ontwikkeld. Duitse en Japanse arbeiders waren
pünktlicher, werkten harder en secuurder. De
Duitse Volkswagens en Japanse Datsuns waren
gemaakt uit beter staal en waren technisch
superieur. En de Amerikanen, voorvechters van
vrije wereldhandel, konden ze niet tegenhouden.
Wat volgde was een verwoestende uitholling
van de kern van de Amerikaanse economie. Het
heartland in het middenwesten veranderde in de
jaren tachtig in een rustbelt toen autofabrieken
en hoogovens massaal de deuren sloten. De werkloosheid steeg tot waardes die vele procentpunten boven de Europese lagen. De globalisering
kwam uit Europa en had het industriële model
als basis van welvaartsproductie in Amerika
verslagen.
Tweede globaliseringgolf
Na de val van de muur in 1989 maakten Duitsers,
Fransen, Scandinaviërs en Nederlanders zich op

Neem Ted Hoff, ingenieur bij het almachtige ibm
in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hoff bedacht
de microprocessor: een hoop transistors bij elkaar,
héél klein op een enkel stukje halfgeleider waarop
dan een complete computer geprogrammeerd
kan worden. Maar ibm vond het niks. Computers
waren enorme mainframes in kamergrote kasten
en hoefden niet klein. Hoff nam ten einde raad

Ondernemerseconomie
Audretsch beschrijft met talloze voorbeelden,
waarvan Steve Jobs en Bill Gates slechts de bekendste zijn, hoe het kennisfilter werd verscheurd.
Zo ontstond in de jaren tachtig en negentig in de
VS de ondernemerseconomie die wél opgewas-

‘Het probleem in Europa
en vooral Nederland
is misschien wel dat
wij ondernemerschap
helemaal weg hebben
gedefinieerd van het
werknemerschap.
Er is een rigide scheiding
ontstaan tussen de
begrippen werknemer
en ondernemer. Je bent of
het een, of het ander, en
wie werknemer is, heeft
niets van een ondernemer’
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ontslag en ontwikkelde bij het net opgerichte
Intel de microprocessor. Volgens Audretsch is dit
het klassieke voorbeeld hoe ondernemerschap
het probleem van de kennisfilter doorbreekt.
Kennis is leuk, maar je hebt er niks aan als het
establishment het negeert. En grote ondernemingen en instituties zien er per definitie niks in,
want nieuwe ideeën zijn altijd bedreigend. Daar
komt ondernemerschap om de hoek kijken: het
zijn risicominnende starters die in hun garage
met kennis en ideeën de welvaartsmotoren van de
toekomst in elkaar sleutelen.

Mike Ackermans Hoe Europa de VS versloeg – en nu zelf verliest

De Amerikaanse managerseconomie
Audretsch is een echte babyboomer die opgroeide
tijdens het hoogtepunt van de American Dream,
de jaren vijftig en zestig. De macht van Amerika
op economisch, militair en cultureel gebied
was ongeëvenaard. Amerikaanse bedrijven en
merken zetten wereldwijd de toon. De industrie,
de maakindustrie zouden we nu zeggen, was het
hart van de economie. Met bedrijven als General
Motors, Ford, Exxon en ibm waar de vaders, die in
de oorlog Europa hadden bevrijd, een levenslange
loopbaan doorliepen. En of hij nu arbeider aan
de lopende band was of manager op kantoor, de
Amerikaan kende zijn plaats als rad in de machinerie en nam genoegen met zijn beloning, niet
toevallig de hoogste ter wereld.

om de economische wereldhegemonie over te
nemen. De inkomensverschillen met de VS waren
vrijwel weggepoetst. De interne markt met nog
meer en rijkere consumenten dan in de VS kwam
eraan. Het Rijnlandse model van de managerseconomie met sociale zekerheid en consensus was
superieur aan het Amerikaanse. Uncle Sam lag,
zo beschrijft Audretsch, in de touwen. Toch is
dit beeld ruim een decennium later weer volledig
gedraaid. De euforie na de doorbraak van het
ijzeren gordijn in Europa hield geen stand. De
afgelopen vijftien jaar is de economie hier en in
Japan veel minder hard gegroeid dan de Amerikaanse, is de werkloosheid nu weer veel hoger
en zijn de inkomensverschillen tussen Europa
en de VS weer terug op het niveau van de jaren
vijftig. Nu is Europa het slachtoffer van de tweede
globaliseringgolf, sluiten fabrieken hier hun
deuren en haasten Europese bedrijven zich naar
Azië om daar hun producten te laten maken. Het
Europese model van de managerseconomie vindt
nu zijn Waterloo.
Hoe kon Amerika dan toch weer het economische
leiderschap heroveren? Dat kwam door een
ongeëvenaarde zoektocht naar nieuwe kennis en
technieken gecombineerd met het toepassen van
een compromisloze vorm van ondernemerschap.
De protestgeneratie had geen zin meer in baantjes
aan de lopende band en in kantoorhokjes. Ze was
bovendien goed opgeleid. Op de betere Amerikaanse universiteiten en colleges werd massaal
geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek. Al in
de jaren zeventig werd aan Amerikaanse universiteiten ontdekt dat niet kapitaal en arbeid, maar
kennis en ideeën aan de basis van welvaart staan.
En dan vooral ideeën: hoe mensen in teamverband
met kennis producten en diensten bedenken die
zo vernieuwend zijn dat ze in één klap bestaande,
onaantastbaar geachte marktposities kunnen
overnemen.

werken: welzijn of welvaart?

Momentje, 1984 – globalisering? Duitsland? Is
het begrip globalisering niet iets van het laatste
decennium van de vorige eeuw, met zo ongeveer
nu het hoogtepunt, en gaat het daarbij niet om
China en India? Niet volgens Audretsch. In zijn
boek The Entrepreneural Society beschrijft deze
Amerikaanse hoogleraar, die pendelt tussen
universiteiten in zijn geboorteland en Europa,
hoe de Verenigde Staten al sinds de jaren zeventig
door opkomende economieën om de oren wordt
geslagen. Hoe complete industrieën werden
weggevaagd, niet door Indiërs en Chinezen maar
door Duitsers, Japanners en zelfs Nederlanders.
En hoe die eerste kennismaking met globalisering
de structuur van de Amerikaanse economie zo
drastisch veranderde, dat Uncle Sam nu veel beter
dan de winnaars van de eerste globaliseringronde
de nieuwe mondialiseringgolf uit het verre oosten
kan weerstaan. De winnaars van toen dreigen de
verliezers van nu dreigen te worden; en dat zijn
wij in Europa.

pen in die verklaring zijn managed economy en
ondernemerschap.
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West-Berlijn, een zondag in 1984. De Amerikaanse
econoom David Audretsch, net gearriveerd om
een aanstelling te aanvaarden aan een Berlijns
onderzoeksinstituut, verwondert zich over de
uitgestorven stad waar geen winkel open is. Bij
het stoplicht staat een groepje punks te wachten,
compleet met vervaarlijk ogende hanenkammen
en kettingen. Geen kip te zien, dus Audretsch
maakt aanstalten de straat over te steken. Tot zijn
stomme verbazing blijven de autonomen staan.
De Duitse punks, hoe berucht ook vanwege hun
afwijzing van het establishment, zijn gehoorzaam
aan de regels. Op dat moment beseft Audretsch
waarom de Verenigde Staten de globaliseringslag
van Duitsland heeft verloren.

Ondernemerschap
Het probleem in Europa en vooral Nederland is
misschien wel dat wij ondernemerschap helemaal
Sara Heesterbeek
freelance procesmanager

Met name is het werknemerschap ontdaan van
elk risico. Er is zoveel mogelijk zekerheid geschapen, door sociale partners, door de wetgever, op
inkomen en zelfs inkomensgroei, ongeacht of de
werknemer wel werk heeft genomen. Ziekte, faillissement, economische crisis: waar de ondernemer meteen de pijn voelt, zal voor de werknemer
zo lang als mogelijk het goede leven intact
gehouden worden. Onze samenleving verlangt
niets meer van de werknemer wat betreft risico
dragen, initiatief nemen en nieuwe paden inslaan.
Die eigenschappen zijn helemaal voorbehouden
aan de ondernemer. En daar zit het probleem:
we zijn vergeten dat iedere burger eigenlijk ook
ondernemend zou moeten zijn, verantwoordelijkheid zou moeten dragen voor zijn eigen toekomst
en die van anderen, en dus risico’s zou moeten
dragen. Iedere werknemer zou eigenlijk ook een
beetje ondernemer moeten zijn.
Geen risico, zekerheid op hoog en continu
rendement. Beschouw werknemerschap als
een belegging en dan wordt het begrijpelijk dat
iedereen daarvoor kiest, en niet voor ondernemerschap. Het rapport van de commissie-Bakker
spreekt boekdelen. Het woord zekerheid speelt
een hoofdrol in het rapport. Ondernemerschap
komt er niet in voor; ergens in hoofdstuk 7 wordt
een alinea gewijd aan de zzp’er, de kleine zelfstandige, het startpunt voor elke ondernemer. Het
rapport van D66’s eigen commissie-Bert Bakker,
de schaduwcommissie van de officiële, was
hoopgevender. Die probeerde tenminste weer wat
risico’s bij de werknemer te leggen, bijvoorbeeld
op het terrein van het ontslagrecht.
In Amerika, waar de ondernemerseconomie
inmiddels vaste voet aan de grond heeft, weten ze
beter. Daar wordt al in de opleiding van de jonge
mensen die de economie moeten gaan dragen alle
aandacht gegeven aan ondernemerschap. Het is in
de VS de meest aantrekkelijke en daarmee voor de
hand liggende keus.

‘Kennis is leuk, maar
je hebt er niks aan
als het establishment
het negeert. En grote
ondernemingen en
instituties zien er
per definitie niets in,
want nieuwe ideeën
zijn altijd bedreigend’
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Mike Ackermans is senior adviseur bij Dröge & van
Drimmelen en publiceert regelmatig over politieke en
economische onderwerpen. Dit artikel is een bewerking
van een eerder verschenen artikel in de Volkskrant.
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Mijn eerste opdracht had ik binnen twee maanden via
mijn oude werkgever binnen. En twee jaar later ben ik
vele opdrachten verder, heb ik mijn netwerk uitgebouwd
en zijn er plannen in de maak om met twee collega
zzp’ers met wie ik in het verleden intensief heb samengewerkt ‘iets’ te beginnen. Zelfs de mogelijkheid om met
gemeentesubsidie een ouderparticipatiecrèche in Kanaleneiland op te zetten grijp ik aan. Ik besef me terdege
dat ik veel geluk heb gehad met een behulpzame oudwerkgever, een groot netwerk en voldoende opdrachten.
En met het feit dat mijn partner een vast inkomen heeft.
Als ik even niets omhanden heb, hoef ik niet meteen in
de stress en acquisitie te schieten. Het is nog niet voorgekomen, maar het is een hele geruststelling.

De vraag is of we in Europa, en specifiek Nederland, wel echt beseffen hoe belangrijk een
ondernemerseconomie is voor de welvaart en
een gezonde arbeidsmarkt waar iedereen kan
participeren. Het is interessant om te kijken naar
de visie die overheerst in politiek en bestuur. Een
goede aanwijzing geeft het recente rapport van
de commissie-Bakker, die het kabinet adviseerde
over vitalisering van de arbeidsmarkt. Om maar
meteen in huis te vallen: het rapport rept
schrikbarend weinig over ondernemerschap. Het
rapport heeft het eigenlijk alleen over werknemerschap. Om het helder te stellen: het rapport is
één grote aanbeveling voor beleid om iedereen
een gelukkige werknemer te maken, uiteraard
een werknemer die aan het werk is. Bezien we de
ondernemer als de tegenpool van de werknemer
dan gaan we het probleem van die visie inzien.
Stel dat iedereen werknemer is, wie is dan nog
ondernemer? Hoe zit het dan met de start van
nieuwe bedrijfsgemeenschappen, wie gaat dat
dan doen? Worden er dan nog wel nieuwe banen
geschapen voor werknemers, om oude, overtollige, verdwijnende werkgelegenheid te vervangen?

weg hebben gedefinieerd van het werknemerschap. Er is een rigide scheiding ontstaan tussen
de begrippen werknemer en ondernemer. Je bent
of het een, of het ander, en wie werknemer is,
heeft niets van een ondernemer.

werken: welzijn of welvaart?

De volgende stap in het proces was het uwv. Daar konden ze niets voor mij betekenen: te hoog opgeleid en
te specifieke werkzaamheden gehad. Een foldertje van
STEW werd me gegeven, een bureau dat startende ondernemers op verschillende manieren helpt. Ik regelde
trainingen en coaching via dit bureau en liet het adviestraject links liggen. Inmiddels had ik natuurlijk al veel
mensen gesproken over mijn toekomst. Vooral de werkwijze en levenshouding van zzp’ers stond me wel aan.
Die vrijheid, flexibiliteit en het avontuurlijke onzekere
passen ook wel bij mij.

sen bleek tegen de globalisering. Bovendien is
het Amerikaanse onderwijssysteem veel beter
toegerust voor de ondernemerseconomie dan
het Europese, volgens Audretsch. Het is minder
hiërarchisch en flexibeler, ook omdat het voor
een groot deel door geld uit de marktsector wordt
gefinancierd. Het is daarom veel resultaatgerichter. Amerikaanse professoren én studenten willen
maar één ding: nieuwe Apple’s en Microsofts
opzetten.
Audretsch boek is in feite een waarschuwing aan
Europa. Het verplaatsen van de industrie en ook
steeds meer dienstverlening naar goedkope landen in het oosten is nog maar het begin. In India
en China komen jaarlijks meer ingenieurs van de
universiteit dan in heel Europa en de VS samen.
Van onze kennisfilters hebben ze geen last. Het is
een kwestie van tijd voordat hun multinationals
ons overspoelen met de ideeën én producten van
de toekomst.

idee april 2009

Eigenlijk ben ik er vanzelf ingerold. Ik weet niet of ik
anders freelance was gaan werken. Het is niet een alledaagse stap en het zit niet echt in mijn familie. Maar
door de flexwet moest ik na zes jaar dienstverband op
zoek naar een nieuwe baan. Ik was alleen absoluut niet
uitgekeken op mijn oude werk. Het intakegesprek van
het loopbaanadviestraject was weinig inspirerend. Na
anderhalf uur verliet ik het pand met het advies uit te
zoeken wat ik wilde en kon, terwijl ik bij het betreden
mijn vaardigheden aardig in beeld dacht te hebben. Ik
rook geldklopperij en besloot verder te zoeken.

Waarom ben ik een ZZP’er?
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Baas in eigen tijd
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In Nederland is het aantal zelfstandigen de afgelopen twintig jaar
enorm toegenomen. Zelfstandigen staan grotendeels buiten de
traditionele arbeidsverhoudingen. Specifieke politieke aandacht
voor deze groep ondernemers is echter van groot belang voor de
lange termijn welvaart en welzijn in Nederland, met name nu tijdens de economische crisis.
door Erik Stam

Werken voor jezelf

Ondernemerschap en innovatie
Ondernemerschap en innovatie worden vaak
in één adem genoemd, geheel in lijn met het

Erik Stam Werken voor jezelf

gedachtegoed van de econoom en grondlegger
van innovatiestudies Joseph Schumpeter. Het
overgrote deel van de nieuwe ondernemingen en
zelfstandigen is echter niet innovatief, en heeft
ook geen ambitie om te innoveren of te groeien.
Vele nieuwe zelfstandigen opereren in de bouw en
de dienstverlening – niet direct sectoren waar de
meeste innovatie plaatsvindt. Daar is op zichzelf
niets mis mee. Zelfstandigheid is meer dan alleen
van economisch belang; als middel tot expressie
en het nastreven van persoonlijke doelen; als een
weg tot werk voor mensen die geen baan kunnen
krijgen, bijvoorbeeld door discriminatie of door de
economische crisis; en als bijdrage tot een middenklasse als politieke buffer en bron van diversiteit.
Maar met de dynamiek van de economie, in de zin
van innovatie en bronnen van nieuwe economische groei, heeft dit alles weinig te maken.
Als er geen ambitie is om te innoveren en er ook
geen duurzame organisatie (met de benodigde
complementaire vaardigheden om innovaties te
realiseren) wordt opgebouwd – dat wil zeggen

werken: welzijn of welvaart?

Ondernemerschap kent vele vormen en is op vele
manieren te meten. Het kan variëren van de hoogleraar die een biotech-onderneming start of een
huisvrouw die kleding online verhandelt, tot een
gepensioneerde die zijn voormalige werkgever adviseert als consultant. Veelgebruikte maatstaven
van ondernemerschap zijn het aantal nieuwe bedrijven en het aantal zelfstandigen. In Nederland
is in de laatste twee decennia het aantal nieuwe
bedrijven en zelfstandigen enorm toegenomen:
respectievelijk met zo’n 200% en 50% tot ongeveer
100.000 nieuwe bedrijven per jaar en bijna een
miljoen zelfstandigen in 2008. Het overgrote deel
van deze zelfstandigen heeft geen personeel in
dienst, en zij vormen dus een grote groep die noch
werkgever noch werknemer is. In hoeverre draagt
deze opkomst van zelfstandig ondernemerschap
bij aan de welvaart van Nederland?
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Ondernemerschap, welvaart en welzijn

Ondernemerschap en welzijn
Er zijn vele manieren om welzijn vast te stellen,
variërend van gezondheid tot geluk. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat in Westerse landen zelfstandigen gemiddeld genomen
tevredener zijn met hun werk dan werknemers en

Extra politieke aandacht
Zelfstandigen zijn werkgever noch werknemer,
en vallen grotendeels buiten de traditionele
arbeidsverhoudingen. In de Nederlandse overlegeconomie worden de werknemers en werkgevers
traditioneel goed vertegenwoordigd, maar lijken
de zelfstandigen tussen wal en schip te vallen.
Dit pleit ervoor om extra aandacht voor deze
groeiende groep te vragen in het kader van het
te voeren economisch beleid. Gezien de juridische vorm van hun activiteiten zou je kunnen
zeggen dat er voor hen een verschuiving van
arbeidsmarktrelaties naar productmarktrelaties
is opgetreden: de dienst die ze voorheen leverden
binnen een arbeidscontract wordt nu geleverd
binnen een contract op de productmarkt. Zij zijn
van werknemer getransformeerd tot producent.
Dit betekent dat het arbeidsmarktbeleid minder
op hen van toepassing is. Om de ambities van deze
producenten in tijden van gebrekkig werkende
financiële markten toch mogelijk te maken, kan
(publieke) microfinanciering een kans bieden.
Dit zal van een veel minder grote omvang zijn
dan de miljarden die nu in de bankensector zijn
gepompt. De effectiviteit qua welzijn en welvaart

Conclusie
In Nederland is het zelfstandig ondernemerschap enorm toegenomen. Dit heeft (nog) niet
de verwachte positieve effecten op innovatie
opgeleverd, maar heeft wel geleid tot een hoger
niveau van welzijn. Deze groep zelfstandigen
staat buiten de traditionele arbeidsrelaties. Toch
kan arbeidsmarktbeleid specifiek gericht op deze
groep op tenminste twee manieren relevant zijn.
Voor ambitieuze ondernemers die op grote schaal
innovaties willen realiseren is flexibiliteit in het
aannemen en ontslaan van werknemers van groot
belang. Dit betekent dat er naar een optimale
vorm van arbeidscontractflexibiliteit gezocht
moet worden: flexibel genoeg om mensen snel aan
te kunnen nemen en te kunnen ontslaan in dynamische jonge ondernemingen, en stabiel genoeg
om de noodzakelijke complementaire vaardigheden voor innovatie in een jonge onderneming
op te bouwen. Op korte termijn kan zelfstandig
ondernemerschap verder gestimuleerd worden
door ex-werknemers voor zichzelf te laten beginnen, en zodoende het verlies aan werkgelegenheid
te bestrijden. Het laatste leidt tot korte termijn
welzijn, maar kan samen met het eerste ook tot
lange termijn welvaart leiden. Juist in tijden van
crisis lijkt de ondernemerschapsroute van groot
belang voor welzijn en welvaart.

Erik Stam is verbonden aan de Utrecht School of
Economics van de Universiteit Utrecht, de WRR en
de University of Cambridge.
Dit artikel is grotendeels gebaseerd op een voorstudie
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Nooteboom, B & Stam, E. (2008) Micro-foundations for Innovation Policy. Amsterdam: Amsterdam
University Press.
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kan echter wel eens vele malen groter zijn. Daarnaast hebben deze nieuwe producenten minder
dan de gevestigde sociale partners de neiging om
de bestaande situatie in stand te houden.

Erik Stam Werken voor jezelf

ook al jaren af. In de afgelopen tien jaar is zowel
het percentage bedrijven met procesinnovaties
als ook het percentage bedrijven met productinnovaties (nieuw voor het bedrijf en nieuw voor
de bedrijfstak) sterk afgenomen. De opkomst van
ondernemerschap heeft dus niet de innovativiteit van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen
verhogen. Er is weliswaar een klein deel van het
aantal nieuwe ondernemingen dat innoveert,
maar de overgrote meerderheid zet bestaande
activiteiten voort in een andere contractvorm.
Voor de welvaart van Nederland heeft dit over het
algemeen genomen geen positief effect. Maar hoe
zit het met het welzijn?

Ondernemerschap in tijden van crisis
In het licht van de huidige crisis lijkt het zelfstandig ondernemerschap vooral een uitweg voor
dreigende werkloosheid. Dit wordt mede mogelijk
gemaakt door de startersuitkering waarbij
werklozen tot zes maanden na de start van het
bedrijf hun uitkering mogen houden. Hierdoor
is het mogelijk dat zelfs in crisistijd het aantal
nieuwe bedrijven blijft stijgen. Op korte termijn
lijkt dit op individueel niveau welzijnsverhogend
te werken (je bent vaak gelukkiger als ondernemer dan als werkloze), en is het starten van een
onderneming welvaartsneutraal (het maakt niet
uit hoe de uitkering wordt besteed).
Op de lange termijn hangen de positieve effecten
af van het slagen van de nieuwe onderneming. Als
de onderneming na zes maanden levensvatbaar
blijkt, wordt bespaard op uitkeringskosten (dus
welvaartsverhogend), en blijft de betrokken
persoon even gelukkig (of zelfs gelukkiger bij
gebleken succes). Als de onderneming echter niet
levensvatbaar blijkt, dan zijn de gevolgen veel
minder rooskleurig: ondanks dat misschien de
uitkering blijft behouden (neutraal welvaartseffect), neemt het welzijn van de betrokken persoon
af omdat hij of zij nu echt werkloos wordt, en een
illusie armer is.

Onderzoek heeft aangetoond dat starten vanuit
een werkloosheidssituatie over het algemeen minder succesvol is dan andere startsituaties, omdat
de aanleiding niet zozeer een gat in de markt is.
De betrokken persoon heeft verder vaak relatief
weinig human capital en geen toegang tot een
relevant sociaal en zakelijk netwerk. Het opdoen
van ondernemerservaring (een vorm van human
capital) kan in deze situatie wel positief uitpakken op de langere termijn. De drempels voor het
eventueel opzetten van een nieuw bedrijf zullen
lager worden. Lichtpunt in crisistijd is dat relatief
hoogopgeleiden met een uitgebreid netwerk vaak
direct vanuit hun werknemerssituatie een bedrijf
starten – eventueel met behoud van uitkering –
omdat de opportunity costs voor ondernemerschap
zodanig zijn afgenomen, dat ze een eerder waargenomen kans in de markt nu wel gaan najagen. In
dit geval vallen veel van de ‘traditionele’ nadelen
van starten vanuit een uitkering weg, en gloort er
zelfs hoop voor (innovatief ) ondernemerschap in
de crisis.

werken: welzijn of welvaart?

‘In de Nederlandse
overlegeconomie
worden de werknemers
en werkgevers
traditioneel goed
vertegenwoordigd,
maar lijken de
zelfstandigen tussen
wal en schip te vallen’

werklozen. Dit laatste is niet opmerkelijk, maar
het eerste vereist wel enige toelichting. Waarom
is de spreekwoordelijke loonslaaf minder gelukkig dan de eigen baas, toch ook een slaaf van
zijn of haar eigen bedrijf ? In de vraag schemert
het antwoord al door: zelfstandigen blijken
meer tevreden te zijn door de hogere mate van
autonomie in hun arbeid. In negatieve zin wordt
dit ook weerspiegeld in het feit dat velen voor
zichzelf beginnen omdat ze gefrustreerd zijn over
het gebrek aan vrijheid in loonarbeid. Voor wat
betreft de (lichamelijke en geestelijke) gezondheid
laat wetenschappelijk onderzoek geen significant
verschil zien tussen werknemers en zelfstandigen.
Wel is het zo dat huishoudens waar een zelfstandige kostwinner is vaker onder de armoedegrens
zitten dan het gemiddelde huishouden.
Het werken voor jezelf is dus in opkomst in Nederland. Wat is de rol van dit zelfstandig ondernemerschap in de huidige economische crisis?
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meer dan eenpitter, een eenmanszaak – dan wordt
er geen substantieel nieuwe waarde gecreëerd. Dit
is in Nederland helaas nog vaker het geval dan in
andere vergelijkbare Europese landen zoals Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Niet alleen is
het niveau van innovatie relatief laag, het neemt

Onlangs hebben Dany Jacobs en Marco Mossinkoff in het economenvakblad Economische
Statistische Berichten (esb) een uitgebreide analyse
gemaakt van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in kennisintensieve sectoren, de creatieve
sectoren en de belevingseconomie. In totaal is het
aantal werkzame personen in deze sectoren met
ruim 15% gegroeid in de periode 1994-2006. Ter
vergelijking: de Nederlandse economie als geheel
(bnp) groeide in deze periode 9%. De creatieve sector geeft nu werk aan bijna 500.000 mensen: van
marktonderzoekers tot interieuradviseurs, van
fotografen tot PR-adviseurs. Deze groep is ten dele
zeer creatief en/of hoogopgeleid maar bestaat ook
in sterke mate uit middelbaar en lager geschoolde
werkzame personen in vaak technisch ondersteunende beroepen zoals patronenmakers, licht- en
geluidspecialisten en administrateurs. Veel van

deze mensen zijn werkzaam als zelfstandige
zonder personeel (zzp’ers). In sommige sectoren
zoals fotografie, interieuradvies en architectuur
vormen zij de overgrote meerderheid. Maar ook in
traditionele sectoren zoals de kledingsector is het
aantal zelfstandigen in aantal groter dan het totaal
aantal medewerkers in bedrijven met meer dan
één werknemer. De creatieve sector is aangemerkt
als een van de sleutelgebieden van de Nederlandse
kenniseconomie – zoals aangewezen door het
Innovatieplatform.
De opkomst van de ZZP’er
De opkomst van de zzp’er in Nederland is geen
spontaan proces maar de uitkomst van beleid.
Elke arbeidsmarkt weerspiegelt zijn eigen weerstanden en de daarbij horende ontsnappingsroutes. Frankrijk kent de flexwerkers (bijvoorbeeld de

De sterke opkomst van de zzp’ers heeft echter ook
een keerzijde, namelijk dat er veel concurrentie
is tussen zzp’ers. Dit leidt doorgaans tot lage
inkomens. Freelance ontwerpers, fotografen maar
ook veel adviseurs hebben een lage capaciteitsbenutting en een laag bruto-inkomen. Er is sprake
van prijsconcurrentie in veel creatieve beroepen.
Het bereiken van dagtarieven van 500 euro is vaak
moeilijk en veel zzp’ers halen minder dan 100 declareerbare dagen per jaar. Alleen het Nederlandse
belastingstelsel maakt het mogelijk een redelijk
netto-inkomen te behouden van ongeveer 30.000
netto bij een bruto-inkomen van 40.000. De prijs
van dit redelijke netto-inkomen is een zwakke
sociale zekerheid. Maar weinig zzp’ers kunnen
de bijzonder hoge kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen.
De opkomst van de zzp’er wordt vaak geromantiseerd alsof het enkel een vrije keuze is van de
betrokkene. Dit is niet altijd het geval. In veel

Kapitaalsextensief
Het zzp-model is een interessante vorm van
werkgelegenheid maar het is zelden een weg tot
kapitaalsaccumulatie. In de creatieve sectoren
zijn er veel zzp’ers die in de onderaanneming
werken. De echte winst wordt bij de regisseurs
gemaakt: de bedrijven die de keten organiseren.
Dat zijn bijvoorbeeld Endemol, G-Star of Lost
Boys. Dit is op zich geen probleem als het gaat
om zuiver dienstverlenende sectoren, maar is
minder gunstig in sectoren waar een koppeling
aan productie noodzakelijk is. Nederland is een
verdienstelijk leverancier van autodesigners. Maar
vaak treden zij uiteindelijk in dienst van buitenlandse autobedrijven om hun creaties gemaakt te
krijgen. Nederland kent uitstekende interieurdesigners en zeer goede modeontwerpers maar de
industriële spin-off daalt eerder in Italië neer dan
in Nederland. Dit komt omdat het Nederlandse
belastingmodel zelfstandig ondernemerschap
buitengewoon aantrekkelijk maakt voor sectoren
die weinig vast kapitaal of werkkapitaal vereisen.
Kortom, het Nederlands belastingstelsel werkt als
een computer of een auto van de zaak voldoende
zijn. Dat is inderdaad goed in de voorfases van
creativiteit en de productie van veel diensten. Het
is minder effectief in het geval van kapitaalintensievere bedrijvigheid zoals weven, sieraden maken
(werkkapitaal) of zelfs foto- of audio studio’s.
Hierbij komt nog dat Nederland geen echt ambachtsbeleid heeft, noch in financiële faciliteiten
noch in ruimtelijke voorzieningen. In Italië wordt
nadrukkelijk wel een beleid voor kleinschalige
productie gevoerd (o.a. de Wet Sabatini) en is er
een actieve ondersteuning van ambacht en kleinschalige industrie. In Nederland zijn er wel pogin-
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Creatieve ZZP’ers
en de arbeidsmarkt

sectoren, vooral de creatieve sector, wordt per
definitie meer met freelancers en zzp’ers gewerkt
dan met vaste krachten. Het aantal vaste banen
in grafische beroepen en tekstproductie, modevormgeving, architectuur is beperkt. Dit wordt
mede ingegeven door de kosten van werkplekken
en overhead, seizoensfluctuaties, en ook een
beperking van het risico; opdrachtgevers kunnen
kostenoverschrijdingen bij de zzp’er neerleggen.
Vooral in sectoren waar smaak een rol speelt,
geven zzp’ers een breder palet aan competenties
en smaken dan eigen personeel.

werken: welzijn of welvaart?

door Michiel Scheffer

intérimaires du spectacle) op tijdelijke contracten;
Italië de zelfstandige die onder de radar van de
overheid (belastingvrij – maar zonder bescherming) opereert; Nederland kent de zzp’er als
uitkomst van een zeer gunstige fiscale behandeling van zelfstandige ondernemers en freelancers.
In Nederland zijn bovendien de vestigingseisen
versoepeld en zijn de klassieke brancheorganisaties met erkenningsregelingen vervangen door
informele netwerken als Facebook en Linkedin. In
het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland hebben de zakelijke dienstverlening en de
creatieve sector een grote vlucht genomen door
hervorming van arbeidsmarkt en dienstenmarkt.
Deze landen hebben een relatief gunstig vestigingsklimaat voor zakelijke en creatieve diensten
in verhouding tot Frankrijk, België en Duitsland.
In Nederland biedt het zzp-schap het voordeel
van het goed kunnen combineren van werk en
zorgtaken. Het past bij een bepaalde levensloop.
Mannen en vrouwen van rond de 35 jaar kunnen
het zzp-schap goed combineren met zorgtaken.
Bij 55-plussers komt het Zwitserleven gevoel dichterbij dankzij een zzp-schap vanuit een electronic
cottage in een zonnig land. Vooral specialisten op
leeftijd, met een stevige werkervaring kunnen
baat hebben bij het zzp-schap.
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De werkgelegenheid in de creatieve sector – kunsten, media en
entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening – neemt in
Nederland al jaren toe. Veel van het werk wordt gedaan door zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De veelheid aan spelers en
diversiteit in de creatieve sector betekent dat er weinig samenhang en zelforganiserend vermogen is. De aanwijzing als sleutelgebied door het Innovatieplatform is dan ook problematisch.
Zonder aanvullend ambachtsbeleid en een Europees perspectief
is deze sleutelgebiedaanpak weinig reëel en effectief.

Sleutelgebied
De creatieve sector is één van die sleutelgebieden
waar Nederland sterk in is. Maar de creatieve
sector kent een grote mate van versnippering
door de beperkte omvang van de meeste bedrijven
en de verschillende disciplines. Er zijn weinig
functionele raakvlakken tussen gaming, mode,
tekstschrijvers en interieurontwerpers. In het

‘Het is van groot belang dat regisseurs
en netwerken ondersteund worden.
De creatieve sector kan pas echt een bijdrage
leveren aan de Nederlandse economie
als ze bijdraagt tot export en tot productie’

Het is van groot belang dat regisseurs en netwerken ondersteund worden. De creatieve sector
kan pas echt een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie als ze bijdraagt tot export en tot
productie. Exportbevordering is een belangrijk
instrument aangezien de binnenlandse markt
voor creatieve sectoren geen kritische massa
heeft. Voorwaarde voor de exportbevordering
is het afschudden van het Frau Antje-imago van
Nederland en de eenzijdige gerichtheid op kaas,
bloemen en waterwerken. Onder Gerrit Ybema
is een meer diverse benadering ingezet maar
nog onvoldoende tot uitdrukking gekomen. De
huidige middelen voor exportbevordering zijn
ontoereikend.

Dr. Michiel Scheffer is Lector Fashion
Management Saxion Hogescholen en
Directeur Noéton Policy in Innovation BV.
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Conclusie
Het kweken van regisseurs in de creatieve sector is
gezien het aantal en de diversiteit van spelers een
moeilijke opgave. Hier is geen eenduidig instrumentarium voorhanden. Architecten zijn gebaat
bij innovatief opdrachtgeverschap, de media met
liberalisering van de sector, de mode en meubelsectoren vooral bij toegang tot bancair krediet en
exportkredietfinanciering, eventueel met borgstelling. Allen zijn gebaat bij een goed vestigingsklimaat door onderwijs en een gunstig fiscaal
stelsel. Nederland presteert hierin niet beter dan
andere landen en dat willen we wel. Vooral in de
fiscale sfeer zouden ontwerpkosten van bedrijven
een ‘r&d-achtige status’ kunnen krijgen, in de
vorm van korting op vennootschapsbelasting.
Het ontbreken van een verbinding tussen creatief
ondernemerschap en productie is voor Nederland
een probleem. De kaalslag in de textiel, kleding,
leer en meubelindustrie in de jaren zeventig
eist zijn tol. Nederland zou een veel duidelijker
ambachtbeleid moeten voeren en daarvoor is een
lange adem nodig. Naast fiscale instrumenten
om de aanschaf of leasing van apparatuur te
faciliteren vraagt dit om lokaal beleid, vooral de
ontwikkeling van productielocaties. Het alternatief is om netwerken binnen de Europese Unie
te bevorderen, in omliggende landen is immers
nog genoeg industriële productiecapaciteit. Als
Nederland de regiefunctie kan vervullen mogen
andere Europese landen het maken. Dat betekent
een meer Europees beleid van uitbesteden en
toeleveren. Het aanvaarden van deze Europese
dimensie lijkt me reëel en effectief.

Michiel Scheffer Creatieve ZZP’ers en de arbeidsmarkt

Instrumenten die vooral generiek zijn in de sfeer
van belasting en sociale zekerheid verdienen dan
ook de voorkeur. Van belang is het sterker hanteren van de levensloop gedachte en het slechten
van barrières tussen de verschillende vormen
van uitgesteld inkomen. Daarnaast is een betere
fiscale behandeling van zzp’ers die forse kapitaalsinvesteringen moeten doen nodig. Dat zou
moeten worden ondersteund door een specifiek
ambachtsbeleid waardoor kleinschalige productie
in Nederland wordt behouden. Dat betekent
eerder meer differentiatie in het mkb beleid (nu
vaak een grote ruif van helden en klagers), dan
voor de definitie van een sleutelgebied zoals het
huidige innovatiebeleid voorschrijft.

aanwijzen van sleutelgebieden dacht de overheid
dat de creatieve sector snel spontaan geclusterd
op de stoep van het Ministerie van Economische
Zaken zou staan. In een sector met een zwak zelforganiserend vermogen en grote diversiteit met
een navenant aantal spelers is dat wat naïef. Als
de overheid een eigen construct tot beleid verheft
dan zal ze zelf activerend moeten zijn in het structureren van een sector die veertig jaar met de rug
naar de overheid heeft gestaan. Het is diezelfde
overheid die sinds de oorlog er niet in is geslaagd
een duurzaam beleid voor cultuur en economie
te ontwikkelen. De oprichting van de Stichting
Premsela (door voormalig D66-partijvoorzitter
Tom Kok) en de notitie Cultuur en Economie van
de D66-bewindspersonen Laurens Jan Brinkhorst
en Lousewies van der Laan waren een doorbraak,
maar deze is helaas nog niet beklijfd.

werken: welzijn of welvaart?

Sociale zekerheid
De problematiek van de zelfstandige ondernemer
wordt vaak verengd door de vakbonden tot de
sociale zekerheid. Dat is weinig effectief. De
opkomst van de zzp’er is op zich een gunstige
ontwikkeling die niet moet worden gesmoord
door een verstikkende sociale zekerheid. De
zzp’er draagt minder bij aan sociale zekerheidsarrangementen maar doet er ook minder een beroep
op. De zzp’er heeft zijn sociale zekerheid vaker in
een hypotheek dan in een lijfrente zitten. Beleid
gaat vaak uit van heldere categorieën, waarbij
de zzp’er ook zo’n categorie is. Veel onderzoek
wijst uit dat de rollen van werknemer, zzp’er en
werkgever in elkaar overlopen. In tegenstelling
tot meer sociale zekerheid zou de levensloop
gedachte – in Paars 2 toch al zeer bescheiden
ingezet – veel meer voor zzp’ers en zelfstandige
ondernemers moeten worden toegepast. Het gaat
daarbij om een betere afweging van de inzet van
het huis als ondernemersvermogen of garantstelling voor een bancaire lening (dat geeft een ander
licht op de discussie over de hypotheekrenteaftrek), maar ook pensioenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat zijn nu aparte

categorieën terwijl ze alle drie vormen van uitgesteld inkomen vormen. Globale behandeling van
uitgesteld inkomen waarbij een totale maximale
belastingaftrek van toepassing is in plaats van de
huidige compartimenten: hypotheek, pensioen,
lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering,
vormt dan ook een betere ondersteuning voor
zelfstandige ondernemers dan het kopiëren van
werknemersarrangementen.
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gen ondernomen om kleinschalige productie te
stimuleren zoals de bouw van atelierwoningen en
kansenzones in het Grotestedenbeleid. Maar in het
algemeen zijn er weinig productiemogelijkheden
voor zelfstandige ondernemers. In Nederland mag
de mkb’er of zelfstandige ondernemer vooral geen
bron van overlast zijn. Hij dient stilletjes van huis
uit te werken…

Flexibel werken
De invoering van de 8-urige werkdag was een
grote verworvenheid voor een land waar ooit
kinderen van tien jaar oud tot laat in de avond
aan de lopende band stonden te werken. De
moderne samenleving vraagt echter om een
omslag; moderne gezinnen willen flexwerken en/
of telewerken; yuppen willen overwerken en acht
weken door de Andes trekken. De grote werkgevers zijn vaak huiverig om dit soort wensen tot
flexibel werken in te willigen, mede uit vrees dat
daarmee de controle op werknemers verloren
gaat. Deze inflexibiliteit heeft geleid tot een
sterke toename van het aantal mensen dat besluit
op eigen risico en in hun eigen tijd hun talenten
te verkopen. Dit type zzp’er noemt zichzelf graag
‘flexibel professional’ (fp’ers) en het zijn met
name deze mensen die zich in het stramien van
de vaste baan niet meer thuis voelen.

Weinig kennis
Deze fp’ers geven bijna zonder uitzondering aan
dat de grote vrijheid een belangrijke reden is
om zelfstandig te gaan ondernemen. Het fp’en
brengt echter ook veel risico’s met zich mee. Sociale verzekeringen zijn geen terugvaloptie meer,
en minder opdrachten leidt automatisch tot
minder salaris. Wie toch voor fp’en kiest, neemt
deze risico’s welbewust maar is er daarmee niet
immuun of onverschillig voor. Andere obstakels
zijn te wijten aan de slechte vertegenwoordiging
van zelfstandig ondernemers binnen ons poldermodel. Traditionele opvattingen over de rol
van een arbeidsovereenkomst staan vooruitgang
en verbetering van de positie van zelfstandig
ondernemers in de weg. De traditionele politieke
partijen en werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers hebben weinig tot geen kennis

Dat er weinig kennis over zelfstandige ondernemers zonder personeel is werd onlangs onderstreept door minister Donner van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Deze wat meer visionair
ingestelde cda’er kondigde in februari aan dat
hij de ser wil laten onderzoeken ‘hoe het nu
eigenlijk zit’ met zelfstandigen zonder personeel.
Pvda en cda vrezen dat het groeiend aantal
zzp’ers leidt tot de uitholling van het sociale
stelsel in Nederland. Dit zou komen doordat deze
zelfstandigen de facto geen zelfstandigen zijn,
maar een soort ‘dagloners’ die hetzelfde werk doen
zonder bijbehorende arbeidsrechten. Daarnaast
is de klacht dat een toename van vooral het aantal
fp’ers de werknemersverzekeringen ondermijnen.
De suggestie dat de fp’ers werknemersverzekeringen uithollen is vreemd. Zelfstandigen leggen
inderdaad niets bij, maar ze kunnen ook geen
gebruik maken van deze regelingen. Je kunt toch
moeilijk vragen van mensen die bereid zijn om
bij het eerste zuchtje economische tegenwind het
veld te ruimen, om solidair te blijven met hen die
op een vast contract de meeste malaise aan zich
voorbij zien gaan. Bovendien, als de traditionele
partijen regels willen ontwikkelen om zelfstandig
ondernemen tegen te gaan – of hen te dwingen
in collectieve regelingen te participeren, met
als doel het sociale stelsel te behouden – wordt
een (Europees) erkend recht op vrij ondernemen
aangetast.

de ser de mogelijkheid gegeven om met een
‘alternatief ’ voor verhoging van de aow-leeftijd te
komen. Zzp’ers, en ook jongeren, zaten en zitten
niet aan tafel terwijl juist voor deze groepen het
aow-vraagstuk zo precair is. Zij moeten de lasten
gaan dragen, en hebben weinig zekerheid om
ooit zelf hun pensioen vorm te kunnen geven. De
opstelling van politiek Den Haag en de gevestigde
orde is defensief: arbeid hoort in Nederland nog
steeds te vallen onder een traditionele arbeidsovereenkomst en verricht te worden tussen 9 en 5
uur. Wie anders wil wordt niets gevraagd.

Poldermodel
De gebrekkige vertegenwoordiging van zzp’ers
en fp’ers, die overigens wel steeds beter van de
grond lijkt te komen, is een probleem voor ons
overlegmodel. Op geen enkele manier wordt deze
groep betrokken bij discussies die hen direct
aangaan en waarin over hun rechten en vrijheden
wordt beschikt. Donner overweegt nu weliswaar
een ser-advies te vragen over deze groep, maar de
ser bestaat nu juist weer uit de klassieke sociale
partners: werkgevers en werknemers. Dat advies
zal dus niet op veel draagvlak onder de doelgroep
kunnen rekenen.

Flexibiliteit
In juni 2008 presenteerde de Onderzoekscommissie Arbeidsparticipatie onder leiding van
Peter Bakker haar rapport ‘Naar een Nederland
dat werkt’. Tegelijk met deze commissie studeerde ook een D66-commissie onder leiding
van oud-Kamerlid Bert Bakker op hetzelfde
vraagstuk. Beide commissies constateerden dat
mensen steeds meer behoefte hebben aan het
flexibel combineren van werken, leren en zorgen
in verschillende fasen van hun leven. Het gaat
daarbij niet alleen om het aanbod van kinderopvang, maar ook om flexibele werktijden, flexibele
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‘Traditionele opvattingen
over de rol van een
arbeidsovereenkomst
staan vooruitgang en
verbetering van de
positie van zelfstandig
ondernemers in de weg’

Anita Vink Flexibel werken

De opkomst van de nieuwe
onder- en werknemer

Een tekenend voorbeeld is de besluitvorming over
de toekomst van de aow. Het zou logisch zijn als
na een stevig Kamerdebat de volksvertegenwoordiging middels een wetswijziging het vraagstuk
had opgelost. Maar in plaats daarvan wordt aan

werken: welzijn of welvaart?

door Anita Vink

van zelfstandig ondernemers, wat hun wensen en
behoeften zijn. Bovendien is er weinig animo om
binnen bestaande structuren het flexibel werken
mogelijk te maken.
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De zzp’er is in opkomst en dreigt de sociale verhoudingen in Nederland volledig op de schop te gooien. Dat is althans de angst van
het cda en de pvda, partijen die vrezen dat de Zelfstandige Zonder Personeel het zo geprezen poldermodel omver gaat werpen.
Nederland zit vast in traditionele arbeidsverhoudingen en een
‘9 tot 5-cultuur’. Ook voor veel gewone werknemers die flexibeler
willen werken is dit model beklemmend. De boodschap voor de
politiek is ‘slimmer, flexibeler en gerichter werken’.
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‘Zelfstandige en flexibele werk- en ondernemers
hebben langere openingstijden, minder
papierwerk en betaalbare kinderopvang nodig’

openingstijden van publieke dienstverleners en
leven-lang-leren arrangementen. Voor Peter Bakker bleef het grotendeels bij die constateringen.
De D66-schaduwcommissie pleitte voor veel meer
individuele ruimte om invulling te geven aan die
keuzes. Toch kwamen beide commissies op dat
punt met weinig concrete voorstellen.
Kern van het betoog van de D66-schaduwcommissie Bakker is dat er een noodzaak is om de
arbeidsproductiviteit in Nederland op te schroeven. Anders is het niet mogelijk de lasten van de
vergrijzing te dragen en de groeiende internationale concurrentie aan te kunnen. Bakker ziet
meer flexibiliteit als het antwoord. Door mensen
meer mogelijkheden te geven om te werken op
de manier én tijden die hen het beste schikt, kán
een toename in de arbeidsparticipatie in uren en
mensen het gevolg zijn. Door arbeid beter in te
passen in de rest van ons leven zijn productiviteitsverbetering (meer productie in minder tijd)
en verhoging van de kwaliteit van leven eveneens
het gevolg. De boodschap moet dus ‘slimmer,
flexibeler en gerichter werken’ zijn.
Bakker had natuurlijk gelijk. Flexibiliteit als
toverwoord is niet alleen een oplossing voor een
reëel probleem, het is ook een principiële keuze.
Een overheid die flexibel werken over de gehele
linie wil faciliteren moet niet de oplossing zoeken
in collectivisme, in fiscale constructies of in sub-

sidies. Faciliteren betekent vooral belemmeringen
wegnemen. Zelfstandige en flexibele werk- en
ondernemers hebben langere openingstijden,
minder papierwerk en betaalbare kinderopvang
nodig. Ook zzp’ers hebben dringend behoefte aan
een bescherming tegen grote inkomensterugval,
zonder hen daarmee te willen beschermen op een
manier zoals werknemers worden beschermd.
Principieel is ook de keuze om de macht van
vakbonden en bedrijven te willen aanvullen met
op zijn minst zeggenschap van deze nieuwe en
groeiende groepen actieven. Dergelijke zeggenschap kan de ondernemende geest in Nederland
de plaats geven die zij verdient: het individu dat
risico’s durft te lopen door haar of zijn talenten
zelf aan te bieden haalt het beste in zich naar
boven. Dat maakt flexibiliteit niet alleen een
noodzakelijke keuze in een veranderende economie, maar brengt ook het sociaal-liberale ideaal
van de ontplooiing dichterbij.

Anita Vink is lid van het Platform D66 Economen i.o.
Deze bijdrage is gebaseerd op het eerste debat van
dit platform dat werd georganiseerd op 1 april 2009.
Wietske Eveleens van Servicepoint MKB en Roel Masselink van Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO)
spraken met de aanwezigen over de opkomst van het
ZZP-schap (al meer dan 1 miljoen) in Nederland, de
achterliggende oorzaken en knelpunten in beleid en
arbeidsmarkt.

Mous Wie wil er meedoen?
‘Ik heb een huis, een man, twee kinderen en een hond’, zong ooit een blije
vrouw in een reclamespotje. Ik ben vergeten tot welke conclusie al die vreugde
ons moest brengen, ik meen dat er iets moest worden schoongemaakt. Ze had
er in ieder
geval
echt zin
hoorde
tot het soort
dat door Brigitte
Vijfentwintig
jaar
geleden
benin.
ik Ze
in Kenia
geweest.
Ik wasdames
niet voorbereid.
Kaandorp
genadeloos
is
verdreven
naar
het
rijk
der
fabelen.
Ondanks National Geografic of Luipaard op schoot had ik vóór ik ging het
vage idee
dat ik
metgelijk.
een groep
Surinamers naar
Artis Het
zou leven
gaan. van
Of zoiets.
Brigitte
heeft
De werkelijkheid
is anders.
een werkende
Hoe anders
het daar.
ruimte
en tijd,regelen.
wordenErinkan
moederwas
is druk,
heelTwee
druk.dimensies,
In feite laatdie
hetvan
zich
nauwelijks
Afrika
tot inmislopen,
het eindeloze
opgerekt.
Als
je ’s morgens
op zo’n
onmetezoveel
een baan
vraagt
zoveel
tijd. Het vroeg
openbaar
vervoer
puilt uit,
lijke vlakte de olifanten ziet trekken, hun monumentale silhouet tegen de
de wegen zitten verstopt, de kinderopvang heeft lange wachtlijsten en op het
opgaande zon, krijg je als klein mens een andere plek in de wereldorde. Die
werk is het tempo de laatste jaren enorm opgevoerd. Daar moeten targets
dieren lijken altijd al te hebben bestaan en naast hun oeroude onomstotelijkworden
gehaald
opdoende
resultaten
te kunnen
afrekenen. Natuurlijk
geldt dit
heid ben
je een
niet terom
zake
toerist
met je cameraatje
en je zonnebril.
ook voor werkende vaders, maar de statistiek is duidelijk: waar er twee werken
de moeder
het meest
aan oog
de zorg.
man
heeft
nu eenmaal
Sindsdoet
die reis
kijk ik met
een ander
naarDe
de gemiddelde
berichtgeving
over
Afrika.
grote
moeite
met
wat
tegenwoordig
multi
tasking
heet.
De
gemiddelde
Want ik herinner mij maar al te goed de cultuurshock die ik onderging toen vrouw
ik voet
zette
op dat continent. Natuurlijk wist ik wel dat de mensen in Kenia
wat
minder.
zwart zijn, maar allemaal, dat vond ik wel erg veel. Voor het eerst van mijn
levenMaar
hoorde
ik tot we
eenkeus?
niet teDeverbloemen
minderheid;
huidskleur
heb en als
hebben
huizenprijzen
dwingen mijn
tot hoge
hypotheken
ik altijd de gewoonste zaak van de wereld gevonden en dat was het opeens
de één niet hoeft te reizen, moet de ander het wel. Ook de maatschappelijke
niet meer. Het heeft dagen geduurd voordat ik niet meer schrok van uit die
druk is hoog, want participeren zul je! Arbeidsparticipatie, ouderparticipazo heel zwarte nacht opduikende mensen, die je pas op het laatste moment
tie, eerder
medezeggenschap,
inspraak
maatschappelijke betrokkenheid; de
ziet; iets
als ze lachen met
witteen
tanden.
politiek
kwijlt
van
die
begrippen.
Niks
dan
de kant
Alle beelden op de televisie over de oorlog, deergers
honger
en‘langs
de ziekten
dieblijven
Afrikastaan’.
En
dan
nog
de
mantelzorg.
Wie
zijn
hoogbejaarde
moeder
–
vader
legt
teisteren maken mij misschien treuriger dan wanneer ik er nooit geweest
meestal
eerder
het
loodje
–
niet
in
handen
wil
laten
vallen
van
de
bizarre
was. Ieder weldenkend mens wil iets doen: de helpende hand bieden, scholen
stichten,
waterputten
en wrede
gouden tronen
misstanden
in deslaan
gestichten,
en dictators
wie denktvan
dathun
de pyjamadag
een boosaardige
stoten.
Zo ook ik.is,
Maar
tegelijk
is ertienminutenbezoekje
die aarzeling, een besef
de het
uitvinding
heeft
naast het
vanvan
de thuiszorg
nog een
enorme
verschil
tussen
onze
en de
hunne, een respect voor dat
hoop
te regelen,
zorg
enwereld
aandacht
te geven.
geheim.
Willen we zelf nog wel denken over onthaasten, opfrisverlof of eerder
stoppen, dan geldt dat niet voor onze kinderen. Die moeten aan de gang
Want we hebben ons al zoveel met Afrika bemoeid. Als slavenhandelaars, als
wordenen
gehouden
op weg naar
een behoorlijke
toekomst.
zendelingen
missionarissen.
Als kolonisten
kwamen
tallozeBeschermd
volkeren af tegen
alcohol
en
overgewicht.
Maar
er
bestaan
kinderen,
die
niet
vanzelf naar het
op de rijkdommen van dat werelddeel. Vestigden er zich industrieën,
droomniveau
van
hun
ouders
klimmen.
Die
lui
zijn
of
dwarsliggen.
brachten ontdekkingsreizigers het in kaart. Wordt het overspoeld door Hadden
wij ons dat voorgesteld
we zorgvuldig
hun geboorte planden op een
hulporganisaties
met meestaltoen
de beste
bedoelingen.
We willen
er dewaarop
democratische
oppositie
steunen.
Alweer
in Had
moment
de carrière
van mama
wel een
dipje die
konaarzeling
doorstaan?
mijn toch
zo democratische
moeten
wij hen
vertellen?opvang
Dat
iemand
gewaarschuwdgemoed.
voor het Wat
moment
waarop
de geregelde
ieder wegvalt,
mens voor
wet gelijkwaardig
Dat ware
democratie
schuilt in deaandacht
dede
brugklasser
aan zijn is?
puberteit
begint
en veel intensiever
manier waarop wij omgaan met andersdenkende minderheden? Lijkt me
vraagt dan de basisscholier? Ouderschap is leren leven met je schuldgevoel.
moeilijk uit te leggen aan bewegingen die zijn ontstaan uit niets meer dan de
hoop op enige rechtvaardigheid. Aan mensen die te maken hebben met een
Als de overheid
werkelijk de
burger Voor
wil betrekken
bij watover
zichdeafspeelt
zich schaamteloos
verrijkende
overheid.
onze discussie
graai- in de
buurt,
op
de
school,
in
het
bejaardentehuis
of
misschien
zelfs
in
de politiek,
cultuur en de bonussen kun je moeilijk begrip verwachten. Onze financiële
dan
zal
zij
mensen
meer
keuze
en
vrijheid
moeten
geven
om
hun
crisis lijkt me geen goed onderwerp op de democratiseringsagenda. eigen leven
in te richten. Een keuze moeten maken voor betaalbare huizen, behoorlijke
We moeten
helpen zogoed
goedonderwijs
we kunnen.
ik vind ons niet
zo goedvervoer.
in
kinderopvang,
en Maar
een functionerend
openbaar
weldoen
en
niet
omzien.
In
natuurlijk
respect
voor
de
waarde
van
een
andere
Kiezen
voor
welzijn.
Het
doorbreken
van
de
vicieuze
cirkel
waarin
het
Marijke Mous
cultuur.
Voor
wat
Brecht
al
schreef:
dat
pas
na
het
Fressen
de
Moral
komt.
vooropstellen
van
het
belang
van
de
welvaart
ons
heeft
gebracht.
Maar
is adviseur
bestuurscommunicatie
misschien doet de economische crisis dat wel voor ons.

Als een industrieel bedrijf in Europa zijn deuren
sluit is het gemiddeld 20% minder productief
dan de concurrentie. Een industrieel bedrijf dat
sluit in de Verenigde Staten loopt minder dan 10%
achter op het gemiddelde daar. In Europa is 30%
van het banenverlies het gevolg van het sluiten
van onproductieve bedrijven, in de VS is dit maar
10%. De conclusie: Europese bedrijven modderen
veel langer door. Een belangrijke oorzaak hiervan
is het gebrek aan doorstroming op de Europese
arbeidsmarkt. Herallocatie, de herverdeling van
werknemers en banen op de arbeidsmarkt, is van
cruciaal belang voor productiviteitsontwikkeling.
Dit is een vaak gemist kernargument in de discussie over arbeidsrecht en ontslagbescherming.
Verschillen in de ontslagbescherming tussen de
Verenigde Staten en Europa maken niet zoveel uit
voor het niveau van de werkgelegenheid (striktere
bescherming remt zowel de instroom als de
uitstroom), maar met kleinere stromen in Europa
is er minder herallocatie in de richting van meer
productieve inzet.

Ook in de Nederlandse situatie staat het arbeidsrecht een soepele herallocatie van arbeid
in de weg. De boosdoener is naar mijn inzicht
de opgelegde vaste aanstelling. De overheid legt
dwingend en bindend op dat na hooguit drie
jaar een contract voor bepaalde duur overgaat
in een contract voor onbepaalde tijd. Problemen
met de en met de positie van oudere werknemers
wortelen beide in deze verplichting. De oplossing
ligt dan ook in afschaffing of modificering van
de verplichte vaste aanstelling. Maar ook in het
ontslagrecht is veel winst te behalen.
Huidige situatie
Bij vaste arbeidscontracten is ontslag gereguleerd, met de keus tussen preventieve toetsing
door het cwi en ontslag via de kantonrechter,
met de veelbesproken ontslagvergoeding. Beide
praktijken zijn dubieus. Voor toetsing door het
cwi is eigenlijk geen goed argument te bedenken.
Bescherming van de werknemer tegen willekeur
kan immers worden gerealiseerd door het ontslag

Als standaard contracten voor bepaalde duur
worden afgesloten (bijvoorbeeld voor 5 of 10 jaar)
biedt dat diverse voordelen. Na afloop van de
contracttermijn moet worden heronderhandeld
over de contractvoorwaarden, hetgeen de flexibiliteit oplevert om aan nieuwe omstandigheden
(bij werknemer en/of bedrijf ) aan te passen. Het
kan voorkomen dat de arbeidsmarktstromen
verzanden voor oudere werknemers (als dit alleen
te wijten is aan de machtspositie van hun vaste
aanstelling). Werknemers weten dat hun contract
zal worden heronderhandeld, en hebben zo een
prikkel tot goed functioneren, tot investeren in
nieuwe kennis en tot het op peil houden van hun
waarde voor de onderneming en voor de externe
arbeidsmarkt. En als de wetgever hier slechts een
minimumregeling oplegt, kunnen partijen daar
altijd in vrijheid van afwijken.
Een opzegtermijn om een langdurige relatie te
beëindigen ligt voor de hand op grond van redelijkheid en doelmatigheid: wie weet dat hij niet op
staande voet kan worden ontslagen, zal zich meer
op zijn huidige werkkring concentreren, daarin
meer investeren, in plaats van voortdurend uit
het raam te kijken om zijn alternatieven open te
houden. Maar dat effect geldt ook in omgekeerde
richting: wie denkt dat hij nooit kan worden
ontslagen, heeft geen interesse om zijn waarde
voor de arbeidsmarkt op peil te houden. Het is
in het belang van de huidige arbeidsrelatie dat
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‘Laat werkgevers en
werknemers zelf in hun
arbeidscontracten de
termen van beëindiging
specificeren’
een werknemer investeert in die relatie. Het
is ook in het belang van optimale dynamische
allocatie dat een werknemer oog heeft voor betere
alternatieven die zich ontwikkelen, zowel om in
normale tijden zijn kansen te benutten als om in
slechte tijden goed weg te kunnen komen. Er is,
met andere woorden, een optimaal niveau van
bescherming, van restricties op de beëindiging
van de arbeidsrelatie. En dat optimum zal niet
overal hetzelfde zijn. In een baan waarin weinig
specifieke vakkennis vereist is, waarin weinig
inwerktijd, investering en specifieke ervaring
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en de arbeidsmarkt
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door Joop Hartog

als contractbreuk bij de rechter aan te vechten. De
kosten daarvan kunnen draaglijk worden gemaakt
door een rechtsbijstandverzekering, gesubsidieerde rechtsbijstand en bijstand van vakbonden;
vakbonden kunnen individuele leden steunen en
algemene normen onderhandelen per cao. Het
is eveneens onduidelijk waarom ontslag altijd via
de rechtbank zou moeten lopen: beëindiging van
dienstverband, zelfs na lange diensttijd, is niet
per definitie inefficiënt of onrechtvaardig in een
dynamische maatschappij. De mogelijkheid van
ontslag uit vaste dienst kan in principe in private
contracten (cao’s) worden vastgelegd en is zo een
zaak van private partijen. In dat contract kunnen
vervolgens de wederzijdse rechten en plichten
worden bepaald, en niet-naleving kan bij de
rechter worden afgedwongen of gecompenseerd.

idee april 2009
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De discussie over het ontslagrecht wordt in Nederland vaak gevoerd in relatie tot werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Volgens Joop Hartog is het starre ontslagstelsel echter met name een
belemmering voor productiviteitsgroei en betere doorstroming
van arbeid bij een gegeven werkgelegenheid. De huidige regels
rondom de vaste aanstelling en het ontslagrecht moeten op de
schop.

André Meiresonne
werkt zelfstandig als
trainer, spreker en schrijver

De Wet op de Arbeidsovereenkomst is een
prima wet. De wet schrijft zorgvuldig handelen
voor, geeft opzegtermijnen die niet onredelijk
lijken en voorziet in een schadevergoeding bij
onredelijk ontslag. Meer hoeft een overheid
niet te doen. En een rechter ook niet! De rechter
moet niet routinematig een schadevergoeding
vaststellen bij ontslag; die praktijk moet worden
aangepakt. Niet door de facto bestendiging van
de ABC-formule (zie De Kantonrechtersformule) en
ook niet door begrenzing van de vergoeding bij
hoge jaarsalarissen. Maar eerder met een extra
wetsartikel dat nadrukkelijk wijst op de mogelijkheid dat contractpartijen tevoren een afkoopsom
bij beëindiging van een contract voor onbepaalde
duur kunnen afspreken. Daaruit moet de rechter
dan begrijpen dat het vaststellen van de hoogte
van de vergoeding niet zijn taak is.

Conclusie
De huidige regelingen rondom de vaste aanstelling en het ontslagrecht belemmeren de arbeidsmobiliteit. Dat is slecht voor de individuele
werknemers, die in hun baan opgesloten raken,
en werkgevers, die aan hun werknemers vastzitten. Maar het beperkt ook de productiviteitsgroei
en de concurrentiekracht van de Nederlandse
economie als geheel. En dat kan Nederland zich in
de mondiale concurrentie niet veroorloven.

Joop Hartog is hoogleraar micro- en arbeidseconomie,
verbonden aan de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit
van Amsterdam.

Referenties
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Deelen, A., E. Jongen en S. Visser (2006), Employment
protection legislation, Den Haag: CPB Document 135.
Wet op de Arbeidsovereenkomst:
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW7/681.html

Vanaf 1 januari 2009 geldt er onder meer
een verandering van de berekening van het
aantal gewogen dienstjaren. Elk dienstjaar
van een werknemer jonger dan 35 jaar telt
een half keer mee; van 35 tot 45 jaar een
keer; van 45 tot 55 jaar voor anderhalf; vanaf 55 jaar twee keer. Er is ook ruimte voor
meer maatwerk bij de correctiefactor. Met
deze variabele factor geeft de kantonrechter aan of er rekening moet worden gehouden met bijzondere omstandigheden. Als
de kantonrechter bijvoorbeeld de werkgever verwijtbaar stelt voor de ontbinding,
dan kan de ontslagvergoeding anderhalf of
twee keer zo hoog worden (factor C). Naast
verwijtbaarheid van partijen kan de kantonrechter nu ook rekening houden met de
arbeidsmarktpositie van de werknemer en
de financiële positie van de werkgever.
Door de wijzigingen in de kantonrechtersformule worden de verschillen tussen de
ontbindingvergoedingen voor oudere en
voor jongere werknemers groter.
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De kantonrechtersformule is de formule
op basis waarvan kantonrechters bij ontbinding bepalen of, en welke ontslagvergoeding wordt toegekend. Op dit moment
wordt de vergoeding berekent volgens
de ABC-formule, waarbij A staat voor het
aantal gewogen dienstjaren, B voor de
beloning per maand en C voor de correctiefactor. Het resultaat van deze vermenigvuldiging (A x B x C) bepaalt de hoogte van de
schadeloosstelling die de werkgever aan de
werknemer moet betalen.

Joop Hartog Ontslagrecht en de arbeidsmarkt

Wettelijk Kader
Die vrijheid geven is relatief eenvoudig. De
marktpartijen kunnen hun vrijheid krijgen door
de preventieve ontslagtoets af te schaffen. Dat kan
eenvoudig door opheffing van het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen (nagenoeg alle
bepalingen uit het bba zijn inmiddels al vervallen). Afschaffing van het bba werpt ons terug
op de Wet op de Arbeidsovereenkomst. En die is
voldoende. Bij tijdige opzegging schrijft deze wet
geen schadevergoeding voor. De wet geeft ook aan
dat bij ‘kennelijk onredelijk ontslag’ de rechter
kan worden gevraagd een schadevergoeding vast
te stellen; over de hoogte daarvan doet de wet geen
uitspraak.

De commissie Rood stelde in 2000 evenzeer voor
om de preventieve toets van het bba af te schaffen.
De Stichting van de Arbeid verklaarde zich hiertegen, met drie argumenten (Deelen et al. 2006: 50):
de praktische voordelen van een laagdrempelige,
goedkope en snelle toets wegen zwaarder dan de
principes van overheidsbestuur; toetsing zou niet
langer voorafgaan aan feitelijk ontslag (hetgeen
onzekerheid creeert); en er zou onvoldoende
bescherming van zwakke groepen zijn. Ik onderschrijf deze argumenten niet. Alle gevallen waarvan partijen denken dat cwi instemt met ontslag
moeten worden getoetst, 30% van de gevallen
vereist meer dan zes weken voor een beslissing.
Dat is noch snel, noch goedkoop. Onzekerheid zal
verminderen met toenemende jurisprudentie, en
de Wet op de Arbeidsovereenkomst voorziet in de
mogelijkheid van herstel van de arbeidsrelatie.
Zwakke groepen kunnen worden beschermd middels cao, door de vakbond (mits ze lid worden) en
door een rechtsbijstandverzekering.

werken: welzijn of welvaart?

*) Zelfstandige Zonder
Personeel, maar volgens
mijn accountant: Zwakzinnige Zonder Pensioen

nodig zijn voor een goede prestatie, heeft het geen
zin om de werknemer garanties te bieden dat zijn
investeringen van het ene moment op het andere
niet waardeloos kunnen worden gemaakt. Maar
in andere banen is dat juist cruciaal. Verschillen
in omstandigheden, per baan, bedrijf en sector,
zijn argumenten tegen een uniforme, van bovenaf
opgelegde regeling. Zulke verschillen pleiten voor
gedifferentieerde behandeling. Differentiatie kan
natuurlijk het beste worden aangebracht door degenen met de beste informatie over de specifieke
omstandigheden: laat werkgevers en werknemers
dus zelf in hun arbeidscontracten de termen van
beëindiging specificeren.
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Fantaserend over wat een zegen het zou zijn als iedereen
zzp’er* zou worden (vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, niet meer leunen en steunen) belandde ik bij het
Malieveld in een demonstratie van rijksambtenaren.
Niet in het carnavaleske begin van de optocht (petjes,
fluitjes, hesjes, liedjes, dweilorkest) maar in de staart
van de stoet (grijs, oud, uitgeteld, moedeloos, uitzichtloos, verward en verstrooid).
Kunnen deze mensen zzp’er worden? Hun collega’s
voorop vast wel. Want die kunnen ook heel goed een
demonstratie organiseren (vergunningen, publiciteit,
busvervoer uit het hele land, petjes&fluitjeslogistiek,
spandoeken, muziekcontracten). Die zijn heel ondernemend, vindingrijk en creatief. Maar die mensen in de
staart, helemaal achteraan…
Toen dacht ik: Gelukkig, zij zijn er ook. De harde werkers, die er elke dag weer zijn. Betrouwbaar. Zij zorgen
er toch maar mooi voor dat alles blijft draaien. De belastingaangiftes worden verwerkt, de vuile straten geveegd
en besneeuwde wegen gepekeld. Die mensen zijn ook
snel bezorgd, vaak overbezorgd. Voor hen moeten we
juist goed zorgen.
Maar de rest? Zo snel mogelijk zzp’er! Wat zal ons land
daar van opknappen! Je kunt niemand meer de schuld
geven. Het gaat nu om jou. Elke dag is de vraag: wat voeg
ik toe? Confronterend, en vaak niet leuk. Maar wel zo
eerlijk, en uitdagend. En misschien wel een antwoord op
de crisis. Aan hun creativiteit en ondernemerschap zal
het niet liggen.
zzp’ers voelen de crisis als eersten, en zullen ook de eersten zijn die een uitweg vinden. Ze moeten wel. Ze zijn
beweeglijk en passen zich snel aan. Crisis, of geen crisis,
ze zijn niet voor niets de snelst groeiende beroepsgroep
in Nederland. Hou ze in de gaten. Ze bieden oplossingen.
Problemen hebben we al genoeg.

Waarom ben ik een ZZP’er?
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ZZP’ers
De snelst groeiende
beroepsgroep

De onderkant van de arbeidsmarkt
De zogeheten ‘re-integratieladder’ van de Commissie Bakker categoriseert het potentieel van
mensen die nu onvrijwillig aan de kant staan in
drie treden: hoog, gemiddeld en laag. De hoge
trede betekent dat de cliënt kan doorstromen
naar regulier betaald werk zonder ondersteuning.
Gemiddeld veronderstelt dat de stap naar regulier
betaald werk veel moeilijker te maken is en langdurige ondersteuning met loonkostensubsidies is
vereist. Tenslotte omvat de laagste trede de groep
mensen die ‘sociaal’ geactiveerd moeten worden.
Met andere woorden, niet geschikt voor betaald
werk maar wel voor structureel gesubsidieerd
werk of vrijwilligerswerk. Vanuit mijn ervaringen
in de sociale werkvoorziening in de afgelopen
twintig jaar ben ik er van overtuigd dat veel
meer mensen hoger op deze re-integratieladder

kunnen klimmen dan vaak wordt verondersteld.
Dat vraagt wel om structurele maatregelen. Geen
structurele maatregelen in politieke zin maar op
de werkvloer. Met een deze maatregelen op de
werkvloer is het risico dat iemand van de ladder
afvalt een stuk kleiner.
Worsteling met re-integratie
Al jaren worstelen we in Nederland met de re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten aan
de onderkant van de arbeidsmarkt. Het zijn mensen
die soms gemotiveerd moeten worden om aan de
slag te gaan en geen aansluiting hebben met de
(reguliere) arbeidsmarkt door gebrek aan scholing
of een arbeidshandicap. De kern van de voorstellen
van de Commissie Bakker om de re-integratie van
deze werklozen te verbeteren betreft:

Om wie het gaat
Het voorstel van de Commissie Bakker voor een
persoonsgebonden werkbudget lijkt een goede
oplossingsrichting. Het individu kan dan zelf
zijn of haar re-integratie ter hand nemen. Maar ik
waag het te betwijfelen of dit werkt voor die personen die behoren tot de echte onderkant van de
arbeidsmarkt. Een zeer actuele bijkomende vraag
is ook of er in het huidige streven naar de kenniseconomie nog wel voldoende passende arbeid
voor handen is. Er lijkt steeds minder behoefte
aan handenarbeid. De onderkant van arbeidsmarkt is divers. In mijn ogen gaat om die man en

‘Re-integratie vraagt om
structurele maatregelen.
Geen structurele
maatregelen in politieke
zin maar op de werkvloer’
De praktijk
De consulent van de sociale dienst heeft een
bijstandsgerechtigde weer in staat bevonden om
te gaan werken. De bevindingen van de consulent
zijn gestoeld op een observatieperiode van drie
maanden bij een re-integratiebedrijf. Tijdens de
observatieperiode draaide de bijstandsgerechtigde
dagelijks ‘nippeltjes aan een boutje’. Het re-integratiebedrijf observeerde de bijstandsgerechtigde
met betrekking tot zijn basiscompetenties om een
goed werknemer te zijn en maakte de bijstandsgerechtigde bewust van zijn sterke kanten en zijn
leerpunten. Het rapport met bevindingen is voor
de consulent de basis om, bij voorkeur bij een concurrerend re-integratiebedrijf, een re-integratietraject in te kopen. De bijstandsgerechtigde krijgt
hierbij een re-integratie consulent toegewezen die
hem begeleidt en coacht op weg naar werk. Door
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Klimmen op de
re-integratieladder

Deze maatregelen zijn echter geen breuk met
de huidige aanpak van re-integratietrajecten.
De ‘aanbesteding’ van groepen werklozen door
gemeentes aan commerciële instellingen en swbedrijven (sociale werkvoorziening) zorgt voor
een cultuur waarbij het een sport is geworden
iemand zo snel mogelijk uit de kaartenbak te
krijgen. Of ze er na een jaar weer in terug komen is
niet het probleem van de desbetreffende kaartenbakbeheerder. Sommige re-integratietrajecten
kosten € 50.000 tot € 100.000 per ‘geplaatste
cliënt’ en in het ergste geval nog meer. Dat kost
de samenleving miljarden euro’s maar het aantal
mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
die hulp en begeleiding nodig heeft om aan het
werk te komen lijkt niet af te nemen. Natuurlijk
is er sprake van door- en uitstroom. Het is helder
waar de nieuwe instroom vandaan komt. Maar hoe
helder is de analyse over de terugstroom? Hoeveel
mensen staan na zes maanden werken weer op de
stoep bij de uitkerende instantie of hebben een
mislukt traject achter de rug met alle teleurstelling van dien? De aanbevelingen van Bakker geven
geen antwoord op dit probleem.

vrouw die niet in staat is zelfstandig aan het werk
te komen; die, nog belangrijker, ook niet in staat
is zelfstandig aan het werk te blijven; en voor wie
niet automatisch passend werk voor handen is. De
oorzaken hiervan hebben te maken met culturele
en sociale achtergronden, een beperkt leervermogen of een vorm van een handicap. Ik kom
ook mensen tegen die vroeger zeer gemotiveerd
waren maar zo vaak van de re-integratieladder zijn
afgevallen dat ze zich niet meer veilig voelen en
teleurgesteld zijn.
Deze groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt heeft wel degelijk het recht om zinvol
en passend deel te nemen aan de maatschappij in
de vorm van betaald of vrijwilligerswerk. Ik zal
proberen uit te leggen waarom deze groep mensen
vaak van de re-integratieladder afvalt aan de hand
van een voorbeeld.

werken: welzijn of welvaart?

door John van Veen

• het regionaal regisseren van de re-integratie
initiatieven tussen gemeenten, werkgevers- en
werknemersorganisaties, cwi-uwv en uitzendbureaus met resultaatsafspraken;
• voor de werkgevers tijdelijke loonkostensubsidies voor langdurig werklozen en een no-risk
polis voor ziekte;
• voor werknemers een participatieplicht en
verhoging van de inkomensafhankelijke arbeidskorting (carrot & stick!).
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Bijna één miljoen mensen staan onvrijwillig langs de kant, constateert de Commissie Bakker. Eén miljoen mensen die willen en
kunnen werken, zij het dat een gedeelte van die groep blijvend
een steuntje in de rug nodig heeft vanwege bijvoorbeeld een arbeidshandicap. Dat steuntje wordt nu niet altijd geboden. Met alle
gevolgen van dien. John van Veen schetst vanuit de praktijk van de
sociale werkvoorziening hoe het wel moet en hoe voorkomen kan
worden dat mensen van de ‘re-integratieladder’ afvallen.

Structurele maatregelen
In veel arbeidsorganisaties zijn vergelijkbare
structurele maatregelen heel gewoon. Zo moet
een machinist die op een trein tijdens het rijden
met één voet de zogenaamde dodemansknop
ingetrapt houden. Laat hij door omstandigheden

Een ander probleem is dat er natuurlijk voldoende
passende arbeid voorhanden moet zijn. De macromaatregelen zoals (structurele) loonkostensubsidies en inkomensafhankelijke arbeidskorting zijn
mijns inziens daarvoor onvoldoende. De overheid
zou zich er ook op moeten richten dat (kleinschalige) productie voor Nederland behouden blijft ondanks het streven naar een kenniseconomie. Toch
kunnen we ook op micro-niveau nu al heel wat
doen. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk laat dat
goed zien. Vier jaar geleden was ik betrokken vanuit de sociale werkvoorziening bij een relatief klein
beveiligingsbedrijf in de Randstad. Het bedrijf
zag dat de vraag naar beveiligingspersoneel bleef
groeien en had moeite om aan personeel te komen.
Het bedrijf klopte in 2005 aan bij de gemeente. Dit
mondde uit in een project waarbij mensen uit de
bijstand worden opgeleid tot beveiliger.

De basis voor het succes was gelegen in een goed
vormgegeven samenwerking tussen de opdrachtgever, het bedrijf en de opleider. Goed beschouwd
werd het bedrijf geholpen en geleerd om niet
alleen bedrijf te zijn maar een rol op zich te nemen
als re-integratie- en leerbedrijf, gesteund door
structurele maatregelen.
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Ouderenparticipatie:
tmf promotieteam 2040
Conclusie
Een voorbeeld als dit nodigt uit tot discussie en
onderzoek. Het benadrukt dat het creëren van
werkgelegenheid, ook als het aangepast moet zijn,
primair thuishoort bij ondernemers gesteund door
een overheid die gaat voor ècht resultaat en niet alleen voor het behalen van taakstellingen. Het legen
van de kaartenbak is onvoldoende, een hogere trede
op de re-integratieladder vraagt om evenwicht en
daarom een blijvend steuntje in de rug. Dat vraagt,
naast macro-maatregelen om handenarbeid in
de kenniseconomie te behouden. Dit vraagt wel
een korte lijn van politiek naar praktijk, zo min
mogelijk tussenpersonen bij de re-integratie en
de wil van ondernemers en overheid om mensen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt blijvend te
ondersteunen. Dat lijkt me de moeite waard!

John van Veen was bedrijfsmanager bij Combiwerk
in Delft en is momenteel zelfstandig interim-manager
en managementcoach.

John van Veen Klimmen op de re-integratieladder

Waar was de consulent van het re-integratiebedrijf
al zo bang voor? Het antwoord is dat de consulent
weet dat de bijstandsgerechtigde ‘structurele
maatregelen’ nodig heeft. In zijn geval in de vorm
van een regulier, bijvoorbeeld wekelijks, coachingsgesprek van een uur dat altijd en tot in de
verre toekomst gehouden zal moeten worden. Dit
is een vorm van begeleiding waarop maar weinig
werkgevers zijn ingesteld en kunnen of willen
bieden. Naast het ontbreken van structurele
maatregelen, krijgt de bijstandsgerechtigde ook
nog eens te maken met te veel personen die hem
‘helpen’. Voor de persoon in kwestie is die ‘hulp’
alleen maar verwarrend; hij of zij heeft alleen maar
een gestructureerde, veilige werkomgeving nodig.

Mijn ervaringen in de sociale werkvoorziening en
in de re-integratietrajecten hebben mij geleerd
dat er voor veel mensen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt ook dergelijke structurele maatregelen nodig zijn. Die maatregelen verschillen van
persoon tot persoon en van arbeidsorganisatie
tot arbeidsorganisatie. Ze moeten wel helder en
duidelijk zijn voor zowel ondernemer als werknemer en structureel – misschien wel voor altijd
– worden volgehouden. De huidige aanpak en
de aanbevelingen van Bakker gaan teveel uit van
tijdelijke maatregelen ofwel beperkte ondersteuning, zowel in tijd als in geld. Dit doet zich niet
alleen voor in wet- en regelgeving maar ook in de
uiteindelijke uitvoering. Voeg daaraan toe de veelheid aan betrokkenen bij een re-integratie traject
en het woud aan tussenpersonen en regeltjes. Het
is eigenlijk verbazingwekkend dat er nog mensen
zijn die wel op langere termijn hun re-integratie
succesvol afronden.

Een andere aanpak
Deze aanpak was – en is – interessant. De
gemeente selecteerde geen kandidaten maar
plaatste een oproep gericht op de doelgroep en
nodigde hen uit voor een voorlichtingsbijeenkomst ‘Werken in de Beveiliging’. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente,
het bedrijf en een opleidingsinstituut. Belangstellenden werden na afloop geregistreerd
en kregen ter plekke een intakegesprek. De
personen die mee wilden doen namen kort
daarop deel aan een introductieweek. In deze
week maakten ze op een veelzijdige manier
kennis met het vak, de docent en de leerstof.
Op basis van toetsen werd de geschiktheid,
leerbaarheid en gedrag bekeken. Voor de
gemeente was het een grote verrassing dat
mensen, die zij in eerste instantie nooit zouden
hebben geselecteerd, het traject succesvol
hadden afgerond. De tweede verrassing was dat
het opleidingsinstituut in staat bleek de lesstof
en wijze van lesgeven zodanig aan te passen aan
de doelgroep dat ruim 80% binnen het jaar het
diploma behaalde. De lesstof was geen dik pak
papier maar een goed toegankelijk geheel van
structurele maatregelen, tastbare handelswijzen
die in de praktijk gebracht konden worden en
helder en duidelijk voor de deelnemers. De deelnemers werkten in het eerste jaar vier dagen per
week onder begeleiding van een ervaren collega en
gingen één dag in week naar school. De kandidaten kregen na het behalen van het diploma één
jaar lang coaching, een begeleiding die ook daarna
door de werkgever blijvend werd ingevuld. Tijdens
de opleiding waren ze in dienst van het bedrijf en
na het behalen van het diploma bleven ze in dienst
of werden bemiddeld naar een ander bedrijf.
Vanuit de gemeente keek een consulent mee die,
waar nodig, direct intervenieerde. Inmiddels is dit
project al vier jaar een succes en wordt er elders in
het land mee geëxperimenteerd.

werken: welzijn of welvaart?

‘Hoeveel mensen
staan na zes maanden
werken weer op de
stoep bij de uitkerende
instantie of hebben
een mislukt traject
achter de rug met alle
teleurstelling van dien?’

deze knop los dan komt de trein tot stilstand. Een
goed doordachte en logische maatregel voor een
dergelijke functie en verantwoordelijkheid. Een
beveiligingsmedewerker moet zich tijdens de
brand- en sluitronde van een pand een aantal maal
per portofoon melden bij meldkamer. Ook dit
betreft het een structurele maatregel die logisch
is en geaccepteerd is in de werkomgeving van een
beveiligingsmedewerker.
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de inzet van de bijstandsgerechtigde, de consulent
en de jobfinder lukt het om binnen de afgesproken
zes maanden dat het traject mag duren een baan
te vinden. Maar waar de consulent in zijn hart al
bang voor was, gebeurt. Na drie maanden staat
de bijstandsgerechtigde weer op straat en meldt
zich bij het uwv. Hij is van de re-integratieladder
afgevallen en een teleurstelling rijker.

Sinds 2004 kunnen werklozen zelf met een ‘rugzakje’ hun eigen
terugkeer op de arbeidsmarkt regelen. Dit zogeheten iro-traject
lijkt op het eerste gezicht succesvol én gewenst, met name ook
voor sociaal-liberalen: immers, het gaat om individuele keuzevrijheid en maatwerk. Volgens Pierre Koning zijn er echter nog belangrijke bezwaren en is er meer onderzoek nodig.

Zelden is een beleidsmaatregel zo breed omarmd
als de Individuele Re-integratie Overeenkomst
(iro), ook wel het ‘rugzakje’ of ‘voucher’ bij
re-integratie genoemd. Sinds de invoering van de
iro in 2004 kunnen cliënten van uwv zelf een reintegratiebedrijf kiezen dat hen weer aan de slag
zou moeten helpen. Het gebruik van de iro heeft
de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen: van
9% van de gestarte trajecten in 2004 tot maar liefst
60% van de gestarte trajecten in 2007 (zie Schrijvershof et al. 2008). Ook de Nederlandse gemeenten raken bij de uitvoering van hun bijstandbeleid
steeds meer gecharmeerd van het gebruik van
rugzakjes bij re-integratie, getuige het steeds

bredere gebruik van Persoonlijke Re-integratie
Budgetten (prb’s) de evenknie van de iro voor
bijstandcliënten (Bosselaar en Prins 2008).
De populariteit van de iro’s is er in alle geledingen: cliënten, re-integratiebedrijven, uwvcasemanagers, de politiek en zelfs het buitenland.
Cliënten waarderen de keuzevrijheid die de iro
hen biedt, de re-integratiebedrijven benadrukken
dat het belangrijk is dat cliënten zelf hun keuze
maken en de casemanagers van uwv vinden dat
zij met de iro hun cliënten meer mogelijkheden
tot maatwerk bieden (Schrijvershof et al. 2008).
Ook binnen het gehele politieke spectrum is de
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door Pierre Koning

werken: welzijn of welvaart?

Foto: Herman Wouters

Pragmatisch
re-integreren
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‘Voorbij zijn de tijden dat
re-integratietrajecten
nog eenheidsworst
waren en grote kavels
werklozen werden
doorverwezen naar de
re-integratiefabrieken’

Gebrekkige informatie
over re-integratiebedrijven
Het eerste pijnpunt van de iro’s richt zich op
de gebrekkige informatie die cliënten hebben
over de kwaliteit en het aanbod van re-integratiebedrijven. Het invulling geven aan een iro
is voor cliënten geen dagelijkse bezigheid – een
succesvolle iro is een eenmalige iro. Probeer als
cliënt maar eens een goede inschatting te maken
van de toegevoegde waarde van een bepaald
re-integratiebedrijf; dat wil zeggen, de bijdrage
van dat bedrijf aan een grotere kans op een baan.
De vraag is dus of marktwerking wel goed van de
grond kan komen. Toegegeven, sinds de invoering
van de iro is de re-integratiemarkt niet langer
een markt met één vragende partij (uwv) en
veel aanbieders. Maar dit betekent nog niet dat
de concurrentie tussen re-integratiebedrijven is
toegenomen. Bij de openbare aanbesteding van
reguliere trajecten door uwv was de dreiging of
uitdaging om grote marktaandelen te verliezen of
winnen juist groot. Misschien is de concurrentie

Natuurlijk zal het zo zijn dat het belangenprobleem niet opgaat voor cliënten die wél veel baat
bij hebben bij re-integratie of zo gemotiveerd zijn
dat zij er niet of nauwelijks in inkomen vooruit
op hoeven te gaan. De ironie wil echter, dat deze
categorie werklozen juist geen publiek gefinancierde iro nodig heeft om weer aan de slag te
gaan. Voor zover een traject noodzakelijk is, kan
de markt uitzendbureau of werkgever hier in voorzien. De overheid bevindt zich dus in een lastige
spagaat: de keuzevrijheid van de iro past vooral
bij gemotiveerde, kansrijkere cliënten, maar bij
deze groep is de noodzaak van steun minder.
De prijs van maatwerk
Het derde bezwaar van de iro ligt zo voor de hand
dat deze nogal eens over het hoofd wordt gezien:
maatwerk heeft een prijskaartje. Voor iedere
cliënt dient een individueel re-integratieplan
opgesteld en getoetst te worden. Dat kost extra
geld, voor zowel uwv als re-integratiebedrijven.
Blijkens de recente evaluatie door het ministerie

Intrinsieke motivatie
De standaard economische inzichten wijzen dus
allen in dezelfde richting: de iro kent fundamentele bezwaren. Het is daarom twijfelachtig
of de iro wel zou werken. We zouden echter ook
het vizier breder kunnen leggen dan standaard
economische theorie. Want stel nou eens dat
het motiverend werkt als cliënten middels de
iro zelf het heft in handen nemen? Je zou dit als
‘intrinsieke motivatie’ kunnen typeren: scholing
of bemiddeling wordt leuker als je zelf de regie
in handen hebt. Bovendien neemt dan de eigen
verantwoordelijkheid toe het iro-traject tot een
succes te maken. Je kunt dan immers niet langer
die lastige case-manager van uwv overal de schuld
van geven. Strikt economisch gezien is zulke
intrinsieke motivatie irrationeel: het gaat toch
om het re-integratietraject zelf, en niet degene die
het traject bepaalt? Wat is er erg aan als een ander
beter weet wat goed voor je is? In de praktijk blijkt
echter dat zulk gedrag wel degelijk belangrijk kan
zijn (zie bijvoorbeeld Frey en Jegen (2001) voor een
overzichtsstudie).
Werkt de IRO?
Gezien de argumenten voor en tegen is het
uiteindelijk een empirische vraag of de iro
werkt. Szw heeft dan ook een monitor gestart in
2004, dat na een aantal tussenrapportages heeft
geresulteerd in de Eindevaluatie IRO (Schrijvershof
et al. 2008). Het persbericht van het kabinet dat dit
rapport vergezelt stelt: ‘De werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten die voor een iro kiezen,
zijn beter gemotiveerd dan mensen die met een
regulier traject door het uwv aan werk worden
geholpen. Ook zijn ze hoger opgeleid en ouder,
hebben recenter werkervaring en een betere
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gezondheid’ (szw 2009). Gemeten in termen van
plaatsingen bedraagt het ‘iro-effect’ voor ww-ers
12%-punt (op een gemiddeld plaatsingspercentage
van 52% in 2004-2006).
De hoofdvraag is nu of het verschil van 12%-punt
toe te rekenen is aan de iro zelf, of dat het hier
(deels) gaat om een selectie-effect dat optreedt
doordat juist gemotiveerdere cliënten er gebruik
van maken. Vreemd genoeg laat de eindevaluatie
die vraag in het midden. Nader onderzoek is hiervoor nodig, aldus de onderzoekers. Het is daarom
merkwaardig dat szw desalniettemin spreekt over
een echt iro-effect. Sterker nog: waarom is de
meest essentiële vraag van de evaluatie werkt het?
onbeantwoord gebleven?
Besluit
Willen beleidsmakers daadwerkelijk achterhalen
of de iro werkt, dan ligt het voor de hand dit
alsnog te onderzoeken. Met de bestaande gegevens van de eindevaluatie is het daarbij mogelijk
op zijn minst te corrigeren voor allerlei meetbare
eigenschappen van cliënten die ook bepalend zijn
voor de plaatsingskansen. Het is dan zaak dat de
iro van haar ideologische veren ontdaan wordt
(‘keuzevrijheid boven alles’), het moet gewoonweg
leiden tot meer re-integratie en daarop moet
worden getoetst. Pragmatisch re-integreren dus.

Pierre Koning is programmaleider semipublieke
diensten bij het Centraal Planbureau (CPB).
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Toch is hiermee niet alles gezegd. Het blijkt namelijk dat juist economen sceptisch zijn over de iro.
Ondanks dat deze scepsis is terug te voeren tot een
drietal tamelijk basale economische principes, is
de aandacht hiervoor steeds gering gebleven.

Tegengestelde belangen
De keuzevrijheid van cliënten kent ook een
ander belangrijk bezwaar: de cliënt zal niet altijd
gericht zijn op een zo snel mogelijke re-integratie.
Bedacht moet worden dat de cliënt bij werkaanvaarding er vaak niet veel op vooruit gaat, terwijl
voor de overheid (en de belastingbetaler) doorgaans een veel groter bedrag de uitkering vrijvalt.
Met andere woorden: de ‘private baten’ van
re-integratie zijn geringer dan de ‘publieke baten’.
Met de overheid als grootste ‘probleemeigenaar’ is
het dus niet zo logisch de beslissingsbevoegdheid
zo sterk bij de cliënt te leggen. De cliënt zal vaak
een compleet loopbaantraject met een uitdagende
opleiding willen volgen, hetgeen niet altijd de
kortste weg naar werk zal zijn. De iro lost dit
probleem van tegengestelde belangen tussen uwv
(lees: de belastingbetaler) en de cliënt niet op; zij
maakt deze juist pregnanter.

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) zijn
over de periode van 2004 tot 2008 de kosten van
iro-trajecten in de ww 34% duurder geweest dan
de reguliere trajecten (4.430 euro tegenover 3.310
euro). Voor arbeidsgehandicapten lagen de kosten
16% hoger (4.805 tegenover 4.145 euro). Daarbij
zijn overigens niet de uitvoeringskosten van uwv
meegerekend. Tot dusver is hierover alleen bekend
dat slechts 2% van het aandeel aangevraagde irotrajecten is afgewezen. Onduidelijk is of dit duidt
op een tamelijk lichte, soepele toetsing door uwv.

werken: welzijn of welvaart?

Economische analyse van de IRO
De iro valt zeker ook bij sociaal-liberalen in goede
aarde. Zo op het eerste gezicht is dit niet verrassend: budgetten voor werklozen gericht op reintegratie op de arbeidsmarkt gaan hand in hand
met maatwerk en een individuele keuze. Enigszins
tegen de stroom in zou je zelfs over verbeterde
marktwerking kunnen spreken. Voorbij zijn de
tijden dat re-integratietrajecten nog eenheidsworst waren en grote ‘kavels’ werklozen werden
doorverwezen naar de re-integratiefabrieken.

tussen re-integratiebedrijven dus wel afgenomen
nu zij zaken doen met talloze weerloze cliënten
die door de bomen het bos niet meer zien. Dit zou
een verklaring kunnen zijn voor het enthousiasme
waarmee de re-integratiebedrijven zich hebben
geworpen op de iro.
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iro goed ontvangen. Het kabinet spreekt na een
aantal voorzichtige eerdere (tussen-) evaluaties
zelfs onomwonden van ‘het succes van de iro’
(szw 2009). En kijken we over de grens, dan zien
Britse beleidsmakers de iro als mogelijkheid
om hun re-integratiebeleid (ook) een toonbeeld
te maken van ‘excellent customer experience’ (Finn
2008).
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Verder met Bakker?

werken: welzijn of welvaart?

door Kees Goudswaard

‘Verstandig beleid betekent
over de crisis heenkijken
en tijdig beginnen met
structurele aanpassingen
om in te spelen op de
onvermijdelijke krapte
op de arbeidsmarkt die
op middellange en lange
termijn zal ontstaan’
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De huidige economische recessie lijkt de voorstellen van de
Commissie Bakker voor verhoogde arbeidsparticipatie te
ondergraven. We hebben immers te maken met toenemende
werkloosheid; werkbehoud heeft nu voorrang. Volgens hoogleraar economie Kees Goudswaard zijn de voorstellen echter
nog steeds zeer relevant. Het kabinet zou met name de structurele hervormingen – zoals het werkbudget, de verhoging
aow- en pensioenleeftijd – nu prioriteit moeten geven.

Hogere productiviteit als alternatief?
Een relevante vraag is of er niet te veel nadruk ligt
op verhoging van de participatie en of het beleid
niet beter kan worden gericht op een verhoging
van de arbeidsproductiviteit, zoals bijvoorbeeld
bepleit door De Beer2. Vanzelfsprekend is een hoge
productiviteit van groot belang. Zowel hogere
participatie als hogere productiviteit dragen bij
aan toekomstige welvaartsgroei. Ruim baan voor
kennis en innovatie om zodoende de productiviteit te bevorderen moet een hoge prioriteit
hebben. Maar een hogere arbeidsproductiviteit
lost het houdbaarheidsprobleem in verband
met vergrijzing niet op. Dat komt doordat de
overheidsuitgaven (sociale uitkeringen, salarissen
in de publieke sector) doorgaans ook toenemen
als de productiviteit stijgt. Vergrijzing is, zo
gezien, vooral een verdelingsvraagstuk. Verder
lost een hogere productiviteit ook de verwachte
personeelstekorten in de publieke sector en in het
bijzonder in de zorg niet op. Er is beslist ruimte
voor productiviteitsverbetering in de zorg, maar
de zorg zal altijd arbeidsintensief blijven. Het is
dus niet of/of, maar en/en.
Drie sporen
Om de arbeidsparticipatie te bevorderden stelt de
Commissie Bakker een aanpak langs drie sporen
voor. Ten eerste dienen er korte termijn maatregelen te worden genomen om zo snel mogelijk meer

Na het eerste spoor komen echter de structurele
maatregelen en daar haakte het kabinet af, mede
onder druk van de sociale partners. In de kabinetsreactie op het rapport van de commissie wordt
wat betreft het tweede spoor de bepleite omslag
van baanzekerheid naar werkzekerheid weliswaar
onderschreven, maar er worden geen initiatieven
genomen ten aanzien van het werkbudget en de
werkverzekering. Wat betreft het derde spoor was
de reactie wel zeer opmerkelijk. Het kabinet was
met de commissie van oordeel dat een verhoging
van de pensioenleeftijd welhaast onvermijdelijk
is. Maar, zo wordt gesteld in de kabinetsreactie:
‘het beleid van het kabinet is er op gericht die
onvermijdelijkheid te voorkomen’.3 Een politiek
taboe kan blijkbaar zelfs aanleiding geven tot
onmogelijk beleid.
Ook al heeft het kabinet dus een groot deel van de
aanbevelingen van de Commissie Bakker laten liggen, de structurele hervormingen die Bakker cum
suis voorstellen zijn wel degelijk de moeite waard.
Werkzekerheid
De commissie stelde voor om werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijk te maken
voor het vinden van een nieuwe baan als ontslag
noodzakelijk is. In een transferperiode van maximaal zes maanden, waarin de werknemer wordt
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De actuele ontwikkelingen doen weinig af aan de
geschetste trends op (middel)lange termijn. Het
valt nog heel moeilijk in te schatten hoe lang de
recessie zal duren, maar duidelijk is dat daarna de
krapte op de arbeidsmarkt weer zal terugkeren.
Als, zoals sommigen vrezen, de welvaartsgroei
structureel zou afnemen als gevolg van de kredietcrisis, zal het arbeidstekort mogelijk wat kleiner
worden dan de Commissie Bakker verwacht. Maar
ook dan zal de krapte op wat langere termijn zeer
waarschijnlijk nog aanzienlijk groter worden dan
wat we de afgelopen jaren gewend waren.

mensen aan het werk te krijgen. Het tweede spoor
is gericht op werkzekerheid voor iedereen en
bevat als belangrijkste voorstellen de introductie
van een werkbudget en de omvorming van de
ww tot een werkverzekering. Het derde spoor is
gericht op duurzame arbeidsparticipatie en bevat
als belangrijkste maatregel een verhoging van de
aow- en pensioenleeftijd.
Veel quick wins die onderdeel uitmaken van het
eerste spoor zijn inmiddels door het kabinet overgenomen. Daaronder vallen onder meer diverse
fiscale maatregelen, zoals de inkomensafhankelijke arbeidskorting en de inkomensafhankelijke
combinatiekorting, de doorwerkbonus en de
loonkostensubsidies voor werkgevers die oudere
uitkeringsgerechtigden in dienst nemen en voor
werkgevers die 62-plussers in dienst houden.
Aantrekkelijke positieve stimulansen die weinig
tegenstand opleveren, maar die overigens wel
betrekkelijk kostbaar zijn.

werken: welzijn of welvaart?

‘Het huidige kabinetsbeleid is te zeer gericht
op de korte termijn en
vermijdt de structurele
hervormingen, zoals
voorgesteld door Bakker’

De analyse
De Commissie Bakker onderscheidt diverse
argumenten om te pleiten voor een hogere arbeidsparticipatie. Ten eerste de concurrentiepositie: er dienen zowel kwalitatief als kwantitatief
voldoende mensen te zijn om concurrerend te
blijven in de mondiale economie. In de tweede
plaats zijn meer mensen nodig om te voldoen aan
de verwachte arbeidsvraag in de publieke sector.
Onderwijs en zorg zullen de komende decennia
veel nieuwe arbeidskrachten nodig hebben. De
publieke dienstverlening komt onder druk als
deze niet beschikbaar komen. Verder is een hogere
participatie noodzakelijk om sociale voorzieningen betaalbaar te houden met het oog op de
vergrijzing. Voor de lange termijn voorziet de
commissie grote tekorten op de arbeidsmarkt als
gevolg van de daling van de potentiële beroepsbevolking met zo’n 10% tot 2040, dat wil zeggen
met bijna een miljoen mensen. Tegelijkertijd zal,
ook mede als gevolg van de vergrijzing, de vraag
naar personeel in met name de zorg, maar ook in
het onderwijs nog sterk toenemen. Zo kan er in

2040 volgens de commissie een arbeidstekort van
minstens 700.000 mensen ontstaan. Vanuit dit
perspectief gezien is de urgentie van een hogere
participatie en een betere werking van de arbeidsmarkt dus groot.
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De afgelopen jaren heeft het thema van de arbeidsparticipatie centraal gestaan in het sociaal-economisch debat. Nog maar kort geleden (juni 2008)
trok het advies van de Commissie Arbeidsparticipatie (Commissie Bakker) sterk de aandacht.
Deze commissie adviseerde sterk in t e zetten
op verhoging van de participatie en verbetering
van de werking van de arbeidsmarkt. Als gevolg
van de economische crisis lijken de prioriteiten
op het eerste gezicht echter geheel anders te
zijn komen te liggen. In plaats van mensen aan
het werk krijgen wordt nu geprobeerd zo veel
mogelijk mensen nog aan het werk te houden. De
werkloosheid loopt volgens de laatste raming van
het cpb explosief op van 3,9% in 2008 naar 8,75%
in 2010, meer dan een verdubbeling in twee jaar.
Het aantal vacatures bedraagt nu nog steeds een
kleine 200.000, maar dat aantal neemt volgens het
cpb snel af. De arbeidsmarkt slaat dus volledig
om van krap naar ruim. Met lapmiddelen als de
werktijdverkortingsregeling wordt nog geprobeerd om dit proces te vertragen. Moeten we weer
wennen aan een ruime arbeidsmarkt en het beleid
daarop aanpassen of toch niet? In dit artikel zal ik
het laatste betogen.1

Annelou
van Egmond
is directeur / eigenaar
van Commedia Consult
en mede-eigenaar van
FIPRA Nederland BV

Pensioenleeftijd
De Commissie Bakker bepleit ook hervormingen
op de langere termijn om te komen tot een
duurzame arbeidsparticipatie. Ze stelt voor om de

Een veelbesproken alternatief voor het generiek
verhogen van de aow-leeftijd is het koppelen
van die leeftijd aan het arbeidsverleden. Dit
alternatief heeft aantrekkelijke kanten, maar pakt
erg nadelig uit voor vrouwen, die meestal een
geringer arbeidsverleden hebben. Uitzonderingen
voor zware beroepen zijn goed verdedigbaar, maar
lastig uitvoerbaar.

Kees Goudswaard is hoogleraar economie en bijzonder
hoogleraar sociale zekerheid, Universiteit Leiden.

1 Dit artikel is mede gebaseerd op H. Nijboer en K.P. Goudswaard
(2008). ‘Het kabinet strandt bij het eerste spoor’, Tijdschrift voor
Openbare Financiën, nummer 4: 149-159
2 P. de Beer (2008). ‘Grotere participatie is geen panacee’, Socialisme en
democratie (7/8): 36-45
3 Kabinetsreactie op advies Commissie Bakker (2008)
Brief van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken
4 Commissie Arbeidsparticipatie (2008). Naar een toekomst die werkt.
CPB-notitie in bijlage 2: 17
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Conclusies
De analyses van de Commissie Bakker zijn nog
steeds relevant, ook nu sprake is van een zware
recessie. Verstandig beleid betekent over de crisis
heenkijken en tijdig beginnen met structurele
aanpassingen om in te spelen op de onvermijdelijke krapte op de arbeidsmarkt die op middellange en lange termijn zal ontstaan. Het huidige
kabinetsbeleid is te zeer gericht op de korte
termijn en vermijdt de structurele hervormingen,
zoals voorgesteld door Bakker. De werkverzekering en het werkbudget passen bij de flexibele
arbeidsmarkt van de toekomst en kunnen de
werking van die markt flink verbeteren. Verhoging
van de pensioenleeftijd is niet alleen redelijk, het
is ook een zeer effectief instrument om te participatie te bevorderen en de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën te verbeteren. Onder druk van
de crisis leek het er op dat het politieke taboe op
dit punt binnen de regeringscoalitie eindelijk van
tafel was. Maar het valt nog maar af te wachten
of er daadwerkelijk snelle en concrete stappen in
die richting zullen worden genomen. Hopelijk zal
de ser een verstandig advies over dit onderwerp
uitbrengen.

Kees Goudswaard Verder met Bakker?

Een tweede onderdeel van de arbeidsmarktplannen betreft het werkbudget. Dit is een persoonsgebonden pot met als doel het investeren in
inzetbaarheid. Bestaande middelen voor scholing
kunnen in het werkbudget worden gestort, maar
bijvoorbeeld ook middelen die vrijkomen door
versobering van de pensioenopbouw in verband
met langer doorwerken en middelen die vrijkomen door minder ontslagvergoedingen. Verder
zou een integratie met de levensloopregeling en
het spaarloon moeten plaatsvinden. Het werkbudget zou daarmee een forse spaarpot worden, die
ook kan voorzien in een inkomensaanvulling, bijvoorbeeld in combinatie met een deeltijdpensioen
of bij een overgang van een positie als werknemer
naar een positie als zzp’er. Sparen voor kortdurende inkomensderving kan de doelmatigheid van
de sociale zekerheid bevorderen. Het werkbudget
zou ook doeltreffender kunnen zijn dan bestaande
scholingsfaciliteiten. Uit onderzoek blijkt dat
individuele scholingspotjes een sterkere stimulans geven. Het gaat dan vooral om scholing voor
algemene vaardigheden en voor banen in andere
sectoren; voor bedrijfsspecifieke scholing is er wel
voldoende geld beschikbaar. Voor de arbeidsmarkt
van de toekomst is juist intersectorale mobiliteit
van groot belang. Het werkbudget zou daaraan
kunnen bijdragen.

aow-ingangsdatum te koppelen aan de levensverwachting en deze een maand per jaar later in te
laten gaan. Onder druk van de zware recessie leek
het kabinet op dit punt overstag te gaan, maar
dat is toch nog onduidelijk, want de ser kan nog
alternatieven aandragen. De argumenten voor
verhoging van de pensioenleeftijd zijn inmiddels
overbekend. De fors gestegen en verder stijgende
levensverwachting rechtvaardigt een dergelijke
ingreep, steeds meer andere landen hebben hier
voor gekozen en, belangrijker, het is een zeer
effectieve maatregel, zowel voor het bevorderen
van de arbeidsparticipatie als voor het verbeteren
van de overheidsfinanciën. Als zowel de aow- als
de pensioenleeftijd worden verhoogd naar 67 jaar
neemt volgens het cpb de werkgelegenheid toe
met 0,8 à 2,5%, ofwel 80.000 tot 250.000 meer
werkenden, waarvan ongeveer de helft 65-minners 4. Het veel gehanteerde tegenargument
om eerst maar eens de participatie tot 65 jaar te
verhogen is in dit licht dan ook merkwaardig.
Verhoging van de pensioenleeftijd heeft ook een
sterk effect op de participatie onder de 65 jaar, zo
blijkt ook uit internationaal onderzoek. Hoe sterk
dat effect is hangt van tal van factoren af. Zo is het
bijvoorbeeld vanuit de vraagzijde van groot belang of de productiviteit van oudere werknemers
voldoende opweegt tegen de loonkosten (inclusief
hogere lasten als gevolg van ontziemaatregelen
ed.). Hoewel in andere landen de stijging van de
lonen afvlakt of zelfs daalt, blijven de lonen in
Nederland stijgen met de leeftijd. Dit maakt dat de
gemiddelde relatieve loonkosten van een 65-jarige
werknemer in Nederland hoog zijn. Premiekortingen voor werkgevers helpen daarbij, maar het
is een kunstmatige oplossing en het is de vraag of
het genoeg is. Anderzijds zal het eens te meer van
belang zijn om de inzetbaarheid en de productiviteit van oudere werknemers op peil te houden,
met name met behulp van scholing.

werken: welzijn of welvaart?

Wat is het spannend om eigen baas te zijn! Als je niets
doet, gebeurt er ook niets. Er is geen automatische
piloot meer en geen vanzelfsprekendheid. Komt er na
deze leuke opdracht nog wel een nieuwe? Wordt de rekening die ik verstuur ook op tijd betaald?
Wat is het leuk om eigen baas te zijn! Dan denk ik niet
meteen aan de facturering en de belastingen maar wel
aan het besef dat er een directe relatie is tussen wat je
doet en hoe je dat doet en het resultaat. Instant gratification! Naast een grote opdracht toch een paar avonden
doorwerken aan een creatieve communicatiestrategie
voor een nieuwe klant of een zaterdag opgeofferd aan
het geven van een workshop? Je ziet het aan het eind
van de maand meteen terug in de rekeningen die de
deur uit gaan. Maar je merkt het ook als je op een van
de eerste mooie dinsdagmiddagen in het voorjaar met
de hond op het strand bent – een strand vrijwel voor jou
alleen – want jij kan wèl zelf besluiten om hier lekker in
de zon te lopen, en alle loonslaven kunnen dat niet!

doorbetaald, moeten beide partijen op zoek gaan
naar een nieuwe functie. Werkgevers hebben een
sterke prikkel om trajecten van werk naar werk
te bevorderen. Kanttekening is dat het werkloosheidsrisico niet altijd even goed te beïnvloeden is
voor werkgevers, zeker voor kleinere bedrijven.
Na deze eerste periode vangt, indien nodig, een
sectorgefinancierde periode van maximaal zes
maanden aan. Deze wordt gevolgd door een
uitkering door gemeenten die geleidelijk afloopt
tot bijstandsniveau. De totale periode van deze
werkverzekering is korter dan de huidige ww. Het
degressieve uitkeringsverloop, in combinatie met
de duurverkorting geeft een sterke prikkel voor de
werkzoekende.
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Natuurlijk kan ik heel stoer zeggen: omdat ik zelf de regie over mijn werkzame leven wil voeren. In de praktijk
is dat ook zo, en dat is een gemoedstoestand die ik iedereen gun, maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat
het me min of meer is overkomen. Laat ik voorop stellen dat ik tot een jaar of vier geleden eigenlijk voor een
heel behoorlijk bedrijf werkte, dat mij heel behoorlijk
betaalde voor een heel grote inzet van mijn kant. Toch
begon er langzaamaan iets te knagen. Na het afstrepen
van wat ik allemaal niet meer wilde – weinig inspraak
in het soort klanten en opdrachten, weinig fiducie in de
richting waarin het bedrijf zich ontwikkelende, weinig
hoop op een verandering ten goede – was de conclusie:
dan maar op mijn manier, voor eigen rekening en risico.
Als ik niet zo vrijzinnig was zou ik zeggen: in Godsnaam
dan maar. Bij mij dus geen heroïsche betogen over een
al jong gevoelde drang naar ondernemerschap. Dat laat
onverlet dat het zo’n beetje het beste is dat me ooit is
overkomen.

Waarom ben ik een ZZP’er?
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Waarom ik
geen werknemer
meer ben?!

De Tyranny of Need
Het kabinet en D66 hebben beiden in 2008 een
commissie Bakker aan het werk gezet om te
komen met voorstellen voor een hogere arbeidsparticipatie. Maar ook daarvoor heeft men zich
in Den Haag al vaak de vraag gesteld hoe al die
inactieven in Nederland aan het werk te krijgen?
Daarbij is men de vrijblijvendheid al lang voorbij.
Koos en Truus Werkeloos die thuis van hun
uitkering zitten te genieten en rustig shagjes
draaien op de bank zijn velen een doorn in het
oog. Ze worden dan ook beiden met wortels en
stokken richting de arbeidsmarkt gedreven. Voor
christendemocraten zeer verdedigbaar. Immers ‘in
het zweet uws aanschijn zult gij uw brood eten’.
Ook voor de sociaal-democraten en socialisten
met hun ‘leveren naar vermogen en nemen naar
behoefte’. En vanuit conservatieve en neoliberale
hoek is het natuurlijk ook vanzelfsprekend dat
Koos ‘zijn eigen broek ophoudt’ of anders maar
moet verkommeren.
Helaas is het voor de ware liberaal, de sociaal-

liberaal zullen we maar zeggen, die zonder
Dogma’s, Bijbel of Markt door het leven moet,
niet zo gemakkelijk. De echte liberaal moet
immers streven naar de grootst mogelijke reële
vrijheid voor zoveel mogelijk mensen, omdat
we geloven dat daarmee de kracht van mensen
wordt ontsloten. Niet alleen omdat zij pas dan
naar eigen inzicht kunnen werken aan hun eigen
geluk, hun talenten volledig kunnen ontplooien
en daarmee ook maximaal kunnen bijdragen aan
de samenleving, maar ook omdat een liberaal er
altijd een neutrale conceptie van het goede leven
op nahoudt. Het is aan de individuen zelf om daar
invulling aan te geven.
In deze bijdrage zal ik proberen aan de hand van
de argumenten van Karl Popper uit ‘The Open
Society and its Enemies’ aan te tonen dat dit streven
onvermijdelijk leidt tot een arbeidsmarkthervorming die geen van beide commissies Bakker heeft
willen voorstellen: een (laag) basisinkomen met
een werkrecht.

‘Overtuigd van het
eigen gelijk is de
mens sterk geneigd
anderen naar de
eigen maatstaven
te beoordelen.
Niet alleen gelovigen
kennen het heilige
vuur van de zending’

Staatsmacht en democratie
Tegen het normstellend gedrag van de groep
moet het vrije individu zich, aldus Popper,
te weer stellen. In deze eeuwige strijd tussen
groep en individu is de staatsmacht één van de
belangrijkste wapens. De liberaal kan deze macht
inzetten om de vrijheid van het individu te borgen
en hem daarmee te sterken in zijn strijd tegen de
normstellers. Maar de normstellers kunnen staatsmacht natuurlijk ook inzetten om het individu
te dwingen zich te conformeren aan de gemeenschappelijke normen. En daar toont zich een klein
probleem van de democratie. Want alleen groepen
hebben een programma, een set van normen en
waarden die ze de rest van de samenleving willen
doen accepteren. En die groepen zullen zich in
een democratie kunnen manifesteren, en de staat
en haar macht inzetten om hun programma te
realiseren.
Ook een liberale partij als D66 ontkomt hier niet
aan. Wij nemen ons dan wel voor om anderen de
wet niet voor te schrijven, om de beperking van
de individuele vrijheid te bestrijden en niet uit te
gaan van een heilig eigen gelijk. Maar we zijn ook
maar mensen. We vinden dat mensen, net als wij
zelf, zichzelf moeten ontplooien, dat ze moeten
bijdragen aan de samenleving en we hebben ook
ideeën over hoe ze dat zouden moeten doen. De
norm die de commissies Bakker (ook die van onze
eigen Bert) als vanzelfsprekend stellen, is die van
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Het basisinkomen

het heilige vuur van de zending. En daartegen
moet de open samenleving zich wapenen, aldus
Popper. Want als het mensen wordt toegestaan
om voor hun medemensen te bepalen wat goed is,
dan raakt de samenleving in zichzelf opgesloten.
Zij sluit zich af van impulsen van buitenaf, raakt
in zichzelf verstrikt en gaat steeds verder in het
‘normaliseren’ van haar burgers. Eenmaal in die
spiraal verzeild, is het voor het individu steeds
moeilijker om zich aan die normalisering te onttrekken. Wie de macht heeft, stelt de norm en zal
deze steeds scherper stellen. Zij die eraan kunnen
voldoen wentelen zich verder in de knusse dekens
van het steeds bevestigde eigen gelijk. En zij die
dat niet kunnen, worden met steeds krachtiger
middelen in het steeds nauwer sluitende keurslijf
geperst of worden buiten de boot gezet.

werken: welzijn of welvaart?

door Mark Sanders

De open samenleving
In ‘The Open Society and Its Enemies’ beschrijft
Popper hoe er in de geschiedenis van de mensheid altijd een strijd heeft gewoed tussen hen die
een open samenleving voorstaan waarin plaats
is voor variatie en verschil, en hen die meenden
dat juist eenheid en eenvormigheid voorspoed
zouden brengen. Een strijd die is gevoerd tussen
de kerk en de gelovigen, tussen absolute vorsten
en burgers en tussen ideologische dictators en
dissidenten. Toen Popper zijn boek schreef waren
het nationaal-socialisme en het communisme
sterk in opkomst en vanzelfsprekend was zijn
boek een aanklacht tegen de onliberale autocratische tendensen van die ideologieën. Popper bouwt
zijn betoog gedegen op en maakt in de twee delen
van zijn boek ook korte metten met de onliberale
tendensen in de filosofieën van Plato, Fichte en
Hegel, culminerend in Marx’ historicisme.
Ook buiten zijn historische context heeft het boek
een grote zeggingskracht. Het beschrijft de haast
ontembare aandrang van de mens om anderen
voor te schrijven hoe te leven en te denken. Dat gebeurt niet altijd of zelfs zelden vanuit kwaadaardigheid en bemoeizucht maar juist, en daarmee
veel lastiger te bestrijden, vaak vanuit de beste
bedoelingen. Overtuigd van het eigen gelijk is de
mens sterk geneigd anderen naar de eigen maatstaven te beoordelen. Niet alleen gelovigen kennen
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In onze huidige samenleving is ‘participeren’ de norm. Iedereen
moet werken, thuiszitten is not done. Maar beperk je hiermee niet
de vrijheid van het individu om zelf te bepalen hoe zijn leven in te
richten? Volgens Mark Sanders biedt het basisinkomen uitkomst.
Niemand verkommert, maar het is aan het individu om te werken
voor zijn leven.

Basisinkomen
En zo komen we onherroepelijk op een vorm
van basisinkomen. De voorstel is D66 niet
vreemd. In de jaren 90 is het basisinkomen druk
bediscussieerd. Toch heeft het voorstel nooit het
verkiezingsprogramma gehaald. Er zijn dan ook
een paar stevige argumenten tegen een dergelijk
stelsel. Hét argument tegen een dergelijk basisinkomen is natuurlijk dat het duur is. En dat is
zonder meer waar. Het rapport ‘Re-inventing the
Welfare State’ van het cpb (2006) laat zien dat een
geïndividualiseerd basisinkomen ter hoogte van
50% van het sociale minimum, met handhaving
van de bovenminimale sociale zekerheid en aanvullende bijstand voor eenpersoonshuishoudens,
gefinancierd kan worden met een vlaktaks van
rond de 50%; dat wil zeggen, het kost ons 50% van
het nationale inkomen. Met 50% van het sociaal
minimum plus aanvullende regelingen tuig je een

Popper pleit helemaal niet voor een basisinkomen
dat mensen de prikkel om te werken ontneemt. In
zijn perceptie dient het slechts om mensen te ontslaan van de plicht om te werken voor de primaire
levensbehoeften. En daarmee is het zeker betaalbaar. Dit basisinkomen is alleen niet voldoende
om op wat we tegenwoordig het sociale minimum
vinden mee te draaien. Maar waarom zou de staat
de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het
sociale minimum van elk individu? We moeten
wel ruimhartig(er) zijn voor hen die niet kunnen
werken. Dat kan middels aanvullende verzekeringen voor ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Echter, zij die wel kunnen maar
niet willen, hebben bij een liberaal recht op een
vrije keuze, maar verdienen geen solidariteit.
Overigens blijkt het in de praktijk met dat aantal
onwilligen volop mee te vallen. Experimenten met
basisinkomen en negatieve inkomstenbelasting
in de VS en Canada hebben aangetoond (www.
basicincome.com) dat de bereidheid om te werken
en te zoeken naar werk door een basisinkomen niet
of nauwelijks wordt aangetast.
En die onwilligen zijn er in de huidige systemen
natuurlijk ook, zij het verborgen. Waar een uwv
of gemeentelijke sociale dienst de grootste moeite
heeft om de bokken van de schapen te scheiden,
kan een basisinkomen dat wel. Met een basisinkomen (van zeg rond de 350 euro uitgekeerd door
de belastingdienst als je 0 euro inkomen geniet)
en een aanvullend werkrecht scheiden de bokken
en schapen zich immers zelf. Voor hen die willen,
maar in de marktsector (tijdelijk) geen (passende) baan kunnen vinden zou de gemeentelijke
overheid voor bijvoorbeeld 20 uur werk – zodat
er voldoende tijd over blijft om goed verder te
zoeken, te solliciteren, opleidingen te volgen etc.–
best het basisinkomen kunnen aanvullen tot het
huidige sociaal minimum of zelfs het minimumloon. Zij die best willen werken gaan er dus niet op
achteruit. Maar dat werken hoeft niet. Als iemand
besluit met een basisinkomen (en bijvoorbeeld wat

Kleine stapjes
In Popper’s open samenleving laat je ruimte voor
dergelijk deviant gedrag. Je als individu kunnen
onttrekken aan de norm, dat sterkt het individu
in zijn strijd tegen de normstellers. Een vorm van
basisinkomen past dus prima in het sociaal-liberale
verzet tegen de normstellers, ook binnen de eigen
gelederen. Popper leert ons tenslotte dat dergelijke
maatschappelijke projecten het best in kleine
stapjes, middels het zogeheten ‘piecemeal social
engineering’ kunnen worden gerealiseerd. Laten
we klein beginnen en inderdaad de aow alvast
een basisinkomen noemen (Pechtold in Pauw en
Witteman op 24-03-2009 j.l.). De volgende stap is de
huidige Bijstandswet (licht) aanpassen. Een geleidelijk lagere uitkering met dito minder condities,
en voor ieder die dat wil een baan van 20 uur om die
lagere uitkering aan te vullen tot wat nu het sociaal
minimum is. Dat we met een dergelijk systeem op
termijn ook nog elke lagere school van een conciërge kunnen voorzien, onze parken er prachtig
aangeharkt bij zullen liggen en de kinderopvang,
ouderen- en thuiszorg en brede scholen kunnen
putten uit een grote en betaalbare banenpool is een
bijkomend voordeel dat in het aanstaande politieke
gevecht niet onvermeld mag blijven.
De arbeidsmarkt van de 21ste eeuw is in Nederland
op deze manier gevrijwaard van mensen die
moeten werken voor de kost. Die achterhaalde 19de
eeuwse opvatting van calvinistisch, neoliberaal,
socialistisch arbeidsethos verhoudt zich slecht
met de behoefte aan creatieve, meedenkende
werk- en ondernemers die met plezier en vooral
intrinsiek gemotiveerd hun werk doen. Een stip
aan de horizon.

Mark Sanders is econoom en verbonden aan
de Universiteit Utrecht.
Met dank aan Loek Groot voor informatie met
betrekking tot het basisinkomen.
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spaargeld) voor een zieke moeder te zorgen, op wereldreis te gaan of gewoon een paar jaar heel zuinig
te leven, dan is dat diens vrije keus. Moeten we die
keuze blokkeren? Wie weet hebben zij, en niet wij,
de weg naar het hoogste geluk wel gevonden.

Mark Sanders De Tyranny of Feed

‘De norm die de
commissies Bakker
als vanzelfsprekend
stellen, is die
van (voltijdse)
participatie op
de arbeidsmarkt’

systeem op dat even ruimhartig is als de huidige
bijstand. Daar bovenop geef je echter ook een
basisinkomen aan hen die het niet nodig hebben
met alle negatieve effecten op het arbeidsaanbod
van dien. Niet raar dat dan het cpb-sommetje
negatief uitpakt.

werken: welzijn of welvaart?

Richtingwijzers
Maar hoe zou het dan wel moeten? Wat is
sociaal-liberaal arbeidsmarktbeleid? Onze
onvolprezen richtingwijzers bieden hier uitkomst. Vooral relevant zijn: ‘vertrouw op de eigen
kracht van mensen’ en ‘beloon prestatie en deel
de welvaart’. Je moet je sociale zekerheid enten op
het vertrouwen dat mensen zelf de voor hen beste
keuzes zullen maken en hen in die keuzes niet
willen sturen. Als je prestaties beloont, mag je er
vanuit gaan dat ieder voldoende prikkels heeft
om ook het algemeen belang te dienen. Maar we
mogen wel van de beter bedeelden vragen om de
welvaart te delen zodat niemand zal verkommeren. Immers, bij gebrek aan een vangnet dwingt
armoede mensen in situaties waar ze niet willen
zijn en daarvan zou een liberaal ze moeten willen
bevrijden.
In dit denken ging Popper onze programmacommissie al voor. In zijn visie is het de verantwoordelijkheid van de staat om het individu niet alleen
te vrijwaren van inbreuken op zijn vrijheid door

anderen, maar ook om het individu te bevrijden
van de tirannie van de armoede. Een vrije vertaling van Friedrich Engels’ (niet bepaald een groot
liberaal denker, maar toch) ‘The Tyranny of Need’.
De noodzaak om in de primaire levensbehoeften
te voorzien, ongeacht de persoonlijke wensen,
behoeften en ideeën, maakt dat het individu niet
werkelijk vrij is. De oplossing lag volgens Popper
voor de hand. De staat garandeert een ieder zijn
primaire levensbehoeften, zodat niemand door
omstandigheden gedwongen kan worden om
werk te doen wat hij/zij niet uit eigen beweging
zou willen doen.
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(voltijdse) participatie op de arbeidsmarkt. Dat
motiveren we vanuit diverse overwegingen: de
zelfontplooiing, de emancipatie, de integratie en
zeker niet in de laatste plaats ook de houdbaarheid
van de overheidsfinanciën in tijden van vergrijzing. Er worden daarop conform de opdracht
voorstellen gedaan die het hebben van een voltijds
regulier arbeidscontract met dito afdrachten aan
de schatkist en sociale fondsen impliciet tot norm
verheffen. De verschillen tussen de beide commissies Bakker en de door hen gedane voorstellen
zitten, vanuit dat perspectief, op detail niveau. De
onderliggende norm staat niet ter discussie. Maar
belangrijker nog is het feit dat beide commissies niet terugdeinzen voor het inzetten van
drukmiddelen als kortingen op de uitkering
als niet alles in het werk wordt gesteld om aan
de norm te voldoen. Hier wordt de staatmacht
dus ge/misbruikt om normen te stellen en af te
dwingen. Onze sociale zekerheid geeft mensen
genoeg om (net) van rond te komen en vervolgens worden strafkortingen op dat levensonderhoud ingezet om het gewenste gedrag – zoals
regelmatig solliciteren, een leertraject volgen en
je naar de arbeidsmarkt laten bemiddelen – af te
dwingen.

Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw was de
zogenoemde directe planningsbenadering dominant
in het denken over de relatie tussen arbeid en
leren. Arbeid werd overwegend opgevat als werk
in duidelijk omschreven beroepen en functies. En
leren overwegend als het volgen van opleidingen
en cursussen. De kern van de directe planningsbenadering was dat het aanbod van opleidingen
en de inhoud van curricula direct afgeleid kunnen
worden uit kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het werk zelf.
De achterliggende aanname was dat er sprake
is van een één op één relatie tussen beroepen/
functies en opleidingsaanbod. Deze ideeën pasten
bij een relatief statisch arbeidsbestel, waarin
de principes van industriële en ambachtelijke
productie domineerden, met een hoge mate van
standaardisatie en voorspelbaarheid.

De directe planningsbenadering is de afgelopen
decennia in toenemende mate bekritiseerd. Vanuit
sociaal-wetenschappelijke hoek werd gesteld dat
er geen, of te weinig, rekening werd gehouden
met de eigen werking van de arbeidsmarkt, en dat
de eigen rol van diverse actoren in het krachtenveld van arbeid en leren werd genegeerd. Ook de
verschuiving in de richting van een arbeidsbestel
waarin de betekenis van kennis, vaardigheden
en attitudes als productiemiddelen sterk waren
toegenomen – de ontwikkeling in de richting van
een diensten- en kennismaatschappij – speelde bij
deze kritiek een belangrijke rol. In een sterk veranderende maatschappelijke context zijn toegevoegde kennis, verandering, onvoorspelbaarheid
en diversiteit sleutelbegrippen geworden en is de
directe planningsbenadering ontoereikend. In het
denken over de relatie tussen arbeid en leren heeft

Ter illustratie van het belang van de netwerk- en
integratieve benadering voor beleid allereerst een
schets van een tweetal concepten die een basis
bieden voor samenwerking op regionaal niveau: de
lerende regio en de handelingslogica’s van factoren.
De lerende regio
De afgelopen jaren heeft het concept van de ‘lerende regio’ sterk aan populariteit gewonnen, niet
alleen in sociaal-wetenschappelijke kring maar
ook in beleid en praktijk. Met dit concept wordt
het accent gelegd op de regio en het ontwikkelen
van sociaal kapitaal, om op deze manier het hoofd
te bieden aan de onzekerheden over de ontwikkelingen in de vraag naar, en het aanbod van, een gekwalificeerde beroepsbevolking. Dat wil zeggen,
een accent op een relationele infrastructuur voor
collectief handelen door institutionele actoren die
gebaseerd is op vertrouwen, wederkerigheid en de
dispositie om met elkaar samen te willen werken.

Beleidsmatig kan de ‘lerende regio’ beschouwd
worden als een interessante concretisering van
het algemeen gangbare accent dat beleidsmakers
leggen op regionalisering, als antwoord op
globaliseringstendensen en de onzekerheden die
deze met zich meebrengen. De lerende regio is
een innovatiestrategie, gericht op de optimale
ontwikkeling, allocatie en benutting van het
in de regio aanwezige competentiepotentieel.
In principe gaat het daarbij niet alleen om de
ontwikkeling, allocatie en benutting van het
competentiepotentieel van jongeren die voor het
eerst de arbeidsmarkt betreden, maar ook om dat
van ‘ouderen’. Het gaat verder niet alleen om het
competentiepotentieel van insiders maar ook om
dat van outsiders op de arbeidsmarkt.
Handelingslogica’s
De handelingslogica’s van actoren – hun oriëntaties en belangen – staan centraal in de lerende
regio, en het zijn met name overlapgebieden tussen
de handelingslogica’s van diverse relevante actoren
die de basis bieden voor betekenisvol collectief
handelen. Netwerkvorming is alleen vruchtbaar
en duurzaam wanneer dit bijdraagt aan de oplossing van door betrokkenen zelf als reëel ervaren
problemen. Het voorbeeld van samenwerking
– co-makership – tussen onderwijsinstellingen en
arbeidsorganisaties met het oog op verbetering
van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan dit verduidelijken.
De kernspelers op lokaal en regionaal niveau zijn
arbeidsorganisaties, onderwijsinstellingen en
individuen. De concrete inzet van het ‘spel’ is de
creatie van betekenisvolle leeromgevingen en de
optimale aansluiting tussen individu en arbeidsmarkt. Maar elk van de spelers kent zijn eigen
handelingslogica’s:
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Arbeid en leren in de
participatiemaatschappij

Twee benaderingen
De netwerkbenadering legt het accent op de betekenis van netwerken van opleidings-, arbeids- en
ook andere (levens-) situaties waarin mensen zich
bevinden; dat wil zeggen, op de contexten waarin
mensen competenties ontwikkelen. Het gaat
bij deze netwerken niet alleen over individuen
(‘reizigers in kennis’), maar ook over institutionele
actoren zoals onderwijsinstellingen, bedrijven,
overheden, arbeidsvoorzieningsorganisaties, en
andere publieke en private samenwerkingsvormen. We spreken over de organisatie van netwerken en over netwerkorganisaties.
In de integratieve benadering staat de integratie van
arbeid en leren via allerlei vormen van werkend
leren en lerend werken centraal. Een voorbeeld
hiervan is de populariteit van dualisering van
opleidingen in het initieel beroepsonderwijs, en
het belang dat – ook voor werkenden en werkzoekenden – wordt gehecht aan leren op de werkplek,
leren door samen te werken met collega’s en in
teams, bovenop en/of in combinatie met formele
cursussen in meer of minder schoolse situaties.

Zelforganisatie – het zelforganiserend vermogen
van relevante actoren in de regio – is hierbij
cruciaal. Een regierol zou hierin kunnen worden
genomen door als onafhankelijk beschouwde
derden. De netwerken in deze lerende regio
hebben een zeker permanent karakter maar zijn
flexibel genoeg om op nieuwe situaties te reageren
én open genoeg om nieuwe actoren toe te laten en
van anderen afscheid te nemen. Als zodanig is de
lerende regio een dynamisch concept.

werken: welzijn of welvaart?

door Ben Hövels

zich als gevolg hiervan de afgelopen decennia
een wisseling van paradigma’s voorgedaan, in
de richting van wat ik de ‘netwerkbenadering’ en
‘integratieve benadering’ aanduid.

idee april 2009

44

De relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, of tussen leren en
arbeid, speelt een steeds centralere rol in aangedragen oplossingen voor problemen in onze samenleving. Zo ook in de voorstellen van de Commissie Arbeidsparticipatie (Commissie Bakker).
De commissie komt met een scala aan ideeën en aanbevelingen
ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en – in het verlengde daarvan – ter verhoging van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking. In deze bijdrage beschrijft
Ben Hövels hoe het denken over arbeid en leren zich de afgelopen
decennia heeft ontwikkeld, en illustreert de gevolgen voor beleid
aan de hand van twee concepten: de ‘lerende regio’ en de ‘handelingslogica’s’.

Naar robuuste samenwerking in de regio
Innovaties in de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en arbeidsorganisaties moet men
juist op bovengenoemde raakvlakken zoeken, op
de overlapgebieden tussen handelingslogica’s
van de verschillende direct betrokken spelers:
onderwijsinstellingen, arbeidsorganisaties en
individuen. Je kunt ook zeggen: daar waar oriëntaties en belangen van de centrale spelers elkaar
raken. Hierop is het perspectief van de ‘lerende
regio’ gebaseerd.
Nogal wat pogingen om tot duurzame vormen van
samenwerking tussen onderwijsinstellingen en
arbeidsorganisaties te komen, blijken een vluchtig

• de aanname dat de verschillende logica’s van de
kernspelers als vanzelf in elkaar overvloeien of
hetzelfde zijn; alsof er met enig wringen van buitenaf betekenisvolle leeromgevingen gecreëerd
kunnen worden die zonder meer maakbaar zijn;
• de aanname dat handelingslogica’s van elk
van de afzonderlijke kernspelers zich steeds op
dezelfde wijze manifesteren, alsof er sprake is
van een grote homogeniteit tussen en binnen
onderwijsinstellingen, tussen en binnen 		
arbeidsorganisaties, en – niet te vergeten –
tussen en binnen (levensfasen) van individuen.
Beide aannames leiden vaak tot gekunstelde
constructies én discussies over gewenste leeromgevingen. Constructies die bovendien vaak
minder beklijven, sterk conjunctuur- en modegevoelig zijn of sterk afhankelijk blijken van de inzet
en goede bedoelingen van trekkers in de regio.
Sleutelbegrippen in de zoektocht naar overlapgebieden als basis voor robuuste samenwerking
en voor echte openingen in samenwerking zijn
de transparantie van (authentieke) handelingslogica’s bij kernspelers (en de ontwikkeling daarin)
alsmede het uitdrukkelijke besef van diversiteit.
Arbeid en leren in de
participatiemaatschappij
In discussies over de relatie tussen arbeid en leren
strijden veelal twee centrale beleidsperspectieven
om voorrang of wordt getracht deze onder één
noemer te brengen: een sociaal-economisch en
een sociaal-integratief perspectief. In het sociaaleconomisch perspectief staat de aansluiting op
de vraag vanuit de arbeidsmarkt en de behoeften
van de diensten- en kenniseconomie centraal.
In het sociaal-integratief perspectief staat de
maatschappelijke behoefte aan sociale cohesie,
aan sociale integratie en de insluiting van outsiders
centraal. Beide perspectieven klinken ook door in
de analyses en op een participatiemaatschappij
gerichte voorstellen van de Commissie Bakker.
Hoewel mijns inziens diverse van de, door deze
commissie gedane voorstellen elk afzonderlijk
te plaatsen zijn in de meer actuele benaderingen

van de aansluiting onderwijs-arbeid, lijkt een
coherente visie op de relatie tussen arbeid en leren
te ontbreken. Dat is jammer, omdat het scala aan
voorstellen nu echt een varia blijft van – zo lijkt
het – bij elkaar geraapte losse ideeën, waaraan een
onderbouw voor nadere invulling ontbreekt.
Meer coherentie, gevoed door expliciete conceptontwikkeling vanuit actuele zienswijzen op de
relatie tussen arbeid en leren zou een forse stap
voorwaarts betekenen. In deze bijdrage heb ik
gewezen op de ‘lerende regio’ als ‘glocaliserings’antwoord op globalisering, en – in het verlengde
daarvan – op het samenspel in een betekenisvolle
leer-werk-ontplooiingsdriehoek tussen arbeidsorganisties, onderwijsinstellingen en individuen.
Dit niet op basis van mooie woorden maar op
basis van overlapgebieden tussen authentieke
handelingslogica’s van de kernspelers. Uitwerkingen van beleid en praktijk conform deze
concepten zouden tevens tegemoet komen aan de
zoektocht naar een goede en realiteitsgetrouwe
balans tussen het sociaal-economische en het
sociaal-integratieve perspectief. Want hoe je het
wendt of keert, ook een beschaafde participatiemaatschappij zal zo’n balans als uitdaging in zich
blijven dragen.
Ben Hövels is als directeur/senioronderzoeker
werkzaam bij het Kenniscentrum.
Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) te Nijmegen.
Hij is niet verbonden aan D66.
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‘De lerende regio is een
innovatiestrategie,
gericht op de optimale
ontwikkeling, allocatie
en benutting van het
in de regio aanwezige
competentiepotentieel’

Ben Hövels Arbeid en leren in de participatiemaatschappij

Onderwijsinstellingen – met name in het beroepsonderwijs – worden op hun beurt geconfronteerd
met enorme uitdagingen, die een sterke wissel
trekken op hun innovatief vermogen. Denk aan
de worsteling met de implementatie van competentiegericht opleiden, waarvan de oriëntatie op
concrete beroepspraktijken wezenlijk onderdeel
uitmaakt. Des te meer reden voor leidinggevenden
en docenten om wensen vanuit arbeidsorganisaties optimaal te honoreren en mogelijkheden die
arbeidsorganisaties bieden optimaal te benutten.
Onderwijsinstellingen zullen zich in ieder geval
moeten richten op versterking van het relatienetwerk (op alle niveaus) binnen de organisatie
én op leermogelijkheden die arbeidsorganisaties
te bieden hebben. Het kan niet anders of het met
verve oppakken van de uitdaging om ‘van buiten

Wat, als laatste, individuen betreft is er het gegeven
dat leer- en leerbehoeftepatronen van individuen
steeds diverser zijn geworden, en ook de samenstelling van de populatie drastisch veranderd
is. Jongeren laten zich niet langer ‘vangen’ in
standaardbiografieën, ook niet voor zover deze
leren en werken betreffen. Hun handelingslogica’s
richten zich op andersoortige kwaliteiten dan die
van eerdere generaties en zijn op zijn minst veel
diverser. Zij willen leer- en/of werkplaatsen die
(bij) hén passen. Grosso modo komt dit vaak aardig overeen met wat arbeidsorganisaties te bieden
hebben. Het gaat daarbij niet om van buitenaf
rigide opgelegde onderwijskundige concepten en/
of kwaliteitsnormen voor door arbeidsorganisaties te realiseren leermogelijkheden. Primair gaat
het om de kwaliteit van coachings- en mentoringprocessen als instrumenten om mensen op een
verantwoorde manier te begeleiden op hun tocht
in en langs bij hén passende leeromgevingen.
En gezien de kenmerken van de ‘transitionele
arbeidsmarkt’ geldt dit niet alleen voor jongeren:
een geïndividualiseerde levensloop waarin meer
en meer variaties zijn waar te nemen in de manier
waarop individuen op hun eigen manier werk
en leren (wensen te) combineren, niet alleen met
elkaar maar ook met levensdomeinen als vrije tijd
en zorg, wordt steeds belangrijker.

karakter te hebben of zijn tot mislukken gedoemd.
Dit komt doordat veel innovatiedenken wordt
gekenmerkt door twee aannames, te weten:

werken: welzijn of welvaart?

Ondanks verschillen hebben de handelingslogica’s van deze spelers raakvlakken en kennen ze
overlapgebieden die transparant en herkenbaar
gemaakt kunnen worden. Onder het gesternte van
de huidige economische en maatschappelijke omstandigheden is allereerst competent personeel
voor arbeidsorganisaties meer dan ooit een levens(lees: overlevings-) noodzaak. De continuïteits- en
rendementslogica van arbeidsorganisaties richt
de pijlen meer dan in het verleden op een groeiende aandacht voor het potentieel aan menselijk
kapitaal. Het belang dat arbeidsorganisaties hechten aan samenwerking met het beroepsonderwijs
is daarom drastisch aan het verschuiven. Juist de
door het werkveld gevoelde ‘sense of urgency’ biedt
cruciale openingen voor de samenwerking in de
regio tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

naar binnen’ te opereren, leidt op haar beurt tot
een passende, interne organisatie van de onderwijsinstelling; personeel dat gemotiveerd wordt
door nieuwe, attractievere functie-inhouden en
een daarbij passende cultuur.
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• Bedrijven zijn er voor het maken van producten
en het leveren van diensten en zijn primair 		
gericht op continuïteit, rendement en/of winst:
de rendements-winstlogica;
• Onderwijsinstellingen zijn er om opleidingen
te verzorgen en diploma’s af te geven. Zij hebben
hun eigen pedagogisch-didactische logica, en ook
nog eens een eigen intern organisatorische logica;
• Individuen zijn er om te leren, aan hun loopbaan
te werken, hun competenties te ontwikkelen. Zij
hebben een ontwikkelingslogica en daarnaast ook
nog eens andere behoeften en wensen. Noem
het hun levenslogica.
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In de huidige economische situatie is er misschien
enig voorstellingsvermogen voor nodig: maar de
Nederlandse arbeidsmarkt zal op de (middel)lange
termijn met aanzienlijke krapte te maken krijgen.
Deze structurele krapte op de arbeidsmarkt,
versterkt en veroorzaakt door de vergrijzing en
ontgroening van de Nederlandse samenleving,
kan gedeeltelijk worden tegengegaan door vergroting van de langdurige participatie en mobiliteit
van werknemers. Zo kan het tekort aan arbeidskrachten worden ondervangen en wordt tevens
het draagvlak voor premieheffing vergroot. Ook
in internationaal perspectief zal de Nederlandse
arbeidsmarkt voor een grote uitdaging komen te
staan. Door globalisering wordt de wereld kleiner
en de concurrentie groter. Om concurrerend te
blijven moet Nederland zich ontplooien tot een
kenniseconomie. Met deze economie kunnen we
de snelheid van innovaties blijven volgen, maar
ook mede bepalen.

]

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is
levenslange scholing volgens ons van cruciaal
belang. Scholing kan de mobiliteit en participatie
van verschillende groepen werknemers versterken. Om de arbeidskansen van individuen die al
actief zijn op de arbeidsmarkt te verbreden en/
of versterken, is een grote rol weggelegd voor het
postinitieel onderwijs; onderwijs voor mensen
die het initiële onderwijs al hebben verlaten. Dit
geldt zeker voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zoals oudere werknemers, die zonder extra
scholing vast kunnen lopen op hun carrièrepad.
Postinitieel onderwijs stelt individuen in staat om
beter in te springen op een fluctuerende en veranderende vraag naar arbeid en om productiever te
werken. Postinitieel onderwijs zal in de toekomst
een belangrijk aandachtspunt moeten vormen
voor iedere Nederlandse regering.
Maar hoe kunnen we dit postinitiële onderwijs
in Nederland organiseren? En wie moet dit

‘Postinitieel onderwijs
stelt individuen in staat
om beter in te springen
op een fluctuerende
en veranderende vraag
naar arbeid en om
productiever te werken’
financieren? In dit artikel bespreken we of, en zo
ja wanneer en hoe, het efficiënt is om postinitiële
scholing van werknemers door de overheid te
faciliteren. Binnen de groep van werknemers
richten we ons specifiek op oudere arbeidskrach-

ten (50+). Met name oudere werknemers bezitten
vaak minder mogelijkheden om veranderingen
in de vraag naar arbeid op te kunnen vangen.
Deze groep werknemers verlaat vaak vervroegd de
arbeidsmarkt (vut & prepensioen) of belandt in
het sociale vangnet van de ww of bijstand. Her- of
bijscholing kan voor deze groep uitkomst bieden.
Overheidsingrijpen in onderwijs
In Nederland wordt het onderwijs voor het
overgrote deel direct of indirect door de overheid
gefinancierd. De redenen voor overheidsingrijpen
zijn divers. Volgens ons is overheidsingrijpen
alleen efficiënt als de maatschappelijke vraag naar
postinitieel onderwijs te laag is. Als het maatschappelijk optimum zonder overheidsingrijpen
– dus via de private weg – tot stand komt, is
het onnodig om postinitieel onderwijs door de
overheid te laten faciliteren. Doet zich echter een
onderinvestering in postinitieel onderwijs voor,
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Postinitieel onderwijs
voor oudere werknemers
in Nederland

Niek Groenendijk, Elze ‘t Hart & Charles Nysten Terug naar School!

door Niek Groenendijk, Elze ’t Hart & Charles Nysten
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De regering wil graag meer mensen aan het werk hebben en houden, met name ook ouderen. De verhoging van de aow-leeftijd
naar 67 jaar lijkt slechts een kwestie van tijd. Om ouderen te
behouden voor de arbeidsmarkt is echter ook scholing cruciaal.
Voortbouwend op het werkbudget van de Commissie Bakker zou
een individueel scholingsbudget uitkomst kunnen bieden.

meerdere banen. De werkgever, die meestal betaalt
voor scholing, heeft meer baat bij specifieke dan
algemene scholing (Becker 1962). Op een flexibele
arbeidsmarkt loopt de werkgever het risico dat
hij blijft zitten met de kosten van algemene
training, terwijl de geschoolde werknemer van
baan verandert. De werkgever kiest daarom vaker
voor de financiering van specifieke training. Ook
de werknemer zelf kiest vaker voor specifieke training om zijn arbeidsproductiviteit op te vijzelen

Spaartegoed voor scholing
De deelname aan postinitieel onderwijs in Nederland is voor verbetering vatbaar, zeker in vergelijking met landen als Denemarken, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk (Goudswaard & Caminada
2008: 57). Op welke wijze zou de overheid postinitieel onderwijs kunnen faciliteren? De overheid
zou kunnen kiezen voor individuele subsidieregelingen specifiek gericht op de vele zwakkere
groepen op de arbeidsmarkt. Wij menen echter
dat de transparantie van het systeem daarmee
niet is gediend, en daarom stellen wij een meer
algemeen systeem voor, gericht op elke werknemer. Een algemeen systeem kan bijdragen aan een
versterking van de (bij-) scholing van werknemers
en de concurrentiekracht van Nederland.
In dit algemene systeem krijgt iedere werknemer
een individuele spaarpot met kredietfaciliteit, dat
is bedoeld voor (bij-) scholing. Dit voorstel van
een spaarfaciliteit voor scholing is geïnspireerd
door, en bouwt verder op, het voorstel van de
Commissie Arbeidsparticipatie (2008) voor het
werkbudget. Beiden zijn een vorm van sociaal
sparen. Zowel werkgevers als werknemers dragen
verplicht bij aan dit spaarsysteem, waarop de
werknemer een beroep kan doen om zich bij

De werknemer kan van zijn opgebouwde spaartegoed gebruik maken wanneer hij dit wil. Het zou
ook mogelijk moeten zijn om in beperkte mate
‘rood te staan’. Als de werknemer actief blijft tot
zijn vijfenzestigste dan zou een mogelijk tekort op
zijn spaarrekening (gedeeltelijk) kwijtgescholden
kunnen worden door de overheid. Deze gedeeltelijke kwijtschelding zorgt ervoor dat een werknemer een prikkel heeft om te blijven investeren
in zijn persoonlijke capaciteiten, ook al is hij
ouder. Verder maakt de spaarpot de werknemer
onafhankelijk van de wil van zijn werkgever bij
investeringen in scholing. Dit kan positief uitpakken voor investeringen in algemene vaardigheden.
Een systeem waarbij de burger een duidelijke
relatie ervaart tussen de betaling van premies en
opgebouwde rechten zal bovendien een minder
verstorende werking hebben op het economische
verkeer.
Risico’s
De sociale partners – de werkgevers en werknemers – dragen in dit spaarsysteem zelf zorg voor
de uitvoering en de financiering van de regeling.
Beiden profiteren immers van het gebruik van
het spaartegoed. De overheid draagt zelf geen
zorg voor de organisatie. De overheid stelt echter
wel de voorwaarden voor het systeem, ook voor
de eventuele kwijtschelding van een tekort op de
spaarrekening. Het systeem van sociaal sparen
voor scholing kan niet los worden gezien van
andere overheidsvoorzieningen. Wat weerhoudt
de werknemer er immers van om zijn opgespaarde
tegoed mee te nemen naar zijn pensioen en
ondertussen te vluchten in de ww? De oplossing
kan worden gezocht in strengere toelatingseisen
tot de ww-uitkering, een kortere of minder royale
verlengde ww-uitkering of kostenconfrontatie
bij werkloosheid door een beroep te doen op het
gespaarde budget.
Het verstrekken van krediet door de overheid
– bijvoorbeeld voor het ‘rood staan’ – houdt

Conclusie
Dit voorstel voor de financiering van postinitieel
onderwijs voorziet volgens ons in een noodzakelijke behoefte aan scholing, waarmee Nederland
een belangrijke stap zet richting de kenniseconomie van de 21e eeuw. Het voorstel kent een goede
balans tussen eigen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid – gewaarborgd in de vrij besteedbare
spaarfaciliteit voor scholing – en sociale gelijkheid, gewaarborgd in de inkomensvoorwaarde
en de kredietfaciliteit. Een beter geschoolde
beroepsbevolking versterkt de Nederlandse
concurrentiepositie, verhoogt de kans op een baan
en verbetert de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dit
alles zorgt voor een weerbare samenleving dat is
bestand voor toekomstige uitdagingen.
Niek Groenendijk & Elze ’t Hart & Charles Nysten
zijn allen studenten Rechtsgeleerdheid in combinatie
met Economie aan de Universiteit van Leiden. Charles
Nysten is tevens afgestudeerd als bachelor in de politicologie. Elze ’t Hart is Bestuurslid van regiobestuur D66
Zuid-Holland en duo-raadslid voor D66 Leiden.
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een budgettair risico in; de kredietfaciliteit
leent zich voor overmatig gebruik en eventueel
zelfs misbruik. Door middel van het stellen van
bijvoorbeeld een inkomensvoorwaarde zouden
juist die groepen ondersteunt kunnen worden
die scholing het meeste nodig hebben. Of een
diplomavereiste zou ervoor kunnen zorgen dat het
morele risico – het zomaar volgen van opleidingen
– wordt beperkt. Verder zou de verplichting om
eerst het opgespaarde tegoed ‘op te eten’ alvorens
de ww in te stromen er voor kunnen zorgen dat
mensen worden geconfronteerd met de kosten
van inactiviteit. Door deze voorwaarden op te leggen, kan het budgettaire risico van deze regeling
worden ingeperkt.

Niek Groenendijk, Elze ‘t Hart & Charles Nysten Terug naar School!

‘Voor zowel werkgevers
en werknemers neemt
met de stijging van de
leeftijd de prikkel af om
in scholing te investeren’

Overheidsingrijpen in postinitieel onderwijs kan
volgens ons aanzienlijke persoonlijke en maatschappelijke baten met zich mee brengen. Juist
de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt met een
grotere onderinvestering in onderwijs – oudere
werknemers, niet-westerse allochtonen en vrouwen – kunnen het sterkst profiteren. Individueel
zullen de baten van scholing neerkomen op meer
baanzekerheid en/of meer salaris. De maatschappelijke baten van postinitieel onderwijs zijn een
hogere participatiegraad en een toegenomen
arbeidsflexibiliteit. Bij deze opsomming moet
echter wel een belangrijke kanttekening worden
gemaakt; het rendement (zowel individueel als
maatschappelijk) van postinitieel onderwijs bij
zwakkere groepen is nog onvoldoende onderzocht, alhoewel er aanleiding is voor optimisme
(Van Lierop 2001).

te scholen en zo zijn arbeidskansen op peil te
houden of te verbeteren (employability). Door dit
spaarelement neemt de kans op misbruik van
dit persoonlijke tegoed af. Men verbrast immers
minder snel eigen geld.

werken: welzijn of welvaart?

Voor oudere werknemers lijkt zich in Nederland
een dergelijke onderinvestering af te tekenen. Uit
data verzameld door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (cbs) over de periode 1995-2006 (cbs
Statline 2008) blijkt dat de deelname aan postinitieel onderwijs een sterk verval kent naar leeftijd:
oudere werknemers investeren minder in postinitieel onderwijs. Dit lijkt ook logisch; voor zowel
werkgevers en werknemers neemt met de stijging
van de leeftijd de prikkel af om in scholing te
investeren. Voor oudere werknemers is de periode
waarin men baat heeft van scholing korter dan
voor jongere werknemers. Bovendien sluit vaak
de initiële scholing van oudere werknemers niet
aan bij het hedendaagse postinitiële onderwijs,
waardoor oudere werknemers zich voor ‘transactiekosten’ zien gesteld. Met andere woorden, er
moet een grotere inspanning worden gedaan om
profijt te hebben van het onderwijs.
Ook maken oudere werknemers minder vaak
gebruik van algemene scholing, wat hun flexibiliteit op de arbeidsmarkt niet ten goede komt.
Algemene training is immers bruikbaar voor

en in de pas te laten lopen met zijn loon. Deze
verdergaande specialisatie kan echter ongunstig
zijn voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt.
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waarmee marktfalen ontstaat, dan kan overheidsingrijpen gewenst zijn.
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creativiteit voor
economische groei
boekrecensie
Steden als Tokio, New York en San Francisco zijn belangrijke creatieve en
innovatieve aanjagers van de wereldeconomie, zo meent Richard Florida.
Een aantrekkelijk, maar beperkte analyse. In plaats van creatieve pieken,
zal er ook sprake zijn van ‘massieve plateaus’ van economische groei in
bijvoorbeeld China en India.

Richard Florida, 2007
New York, Harper Collins
ISBN 0 06 075690 X

Florida stelt in zijn boek dat economische groei
afhankelijk is van drie factoren, de zogeheten drie T’s:

werken: welzijn of welvaart?

The flight of the creative class
The new global competition for talent

De globalisering heeft de wereld kleiner gemaakt,
en heeft de toegang tot de markt vergemakkelijkt.
Het voorlopige standaardwerk op het gebied van
globalisering is ‘The World is Flat’ van Thomas
Friedman (2005). In zijn boek ‘The flight of the
creative class’ (2007) deelt Richard Florida deze
conclusie over ‘een platte aarde’ op enkele punten.
De wereld is volgens hem platter geworden als het
gaat om de wereldwijde communicatie; informatie
is voor iedereen toegankelijk en ideeën kunnen snel
worden uitgewisseld. Ook is de wereld platter
geworden als het gaat om de mogelijkheden van
het verspreiden van delen van productie en
dienstverlening over verschillende plekken. Florida
beargumenteert echter ook dat innovatieve en
creatieve uitblinkers elkaar opzoeken en dat
daardoor bepaalde regio’s het economisch aanmerkelijk beter doen dan andere en dat dit grote
verschillen in groei en welvaart tot gevolg heeft. Er
is dus een platte wereld ontstaan, maar wel één met
hoge pieken (‘hoge spitse bergen’). Er zijn ruim
twintig centra van innovatie, creativiteit en
dynamiek. Naar het aantal aangevraagde patenten
gemeten zijn op dit moment volgens Florida de
pieken het hoogst in Tokio, Seoul, New York en San
Francisco (Silicon Valley).

Boekrecensie Creativiteit voor economische groei

door Michiel Herter
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Techniek, Talent en Tolerantie. Technologie ligt voor
de hand, namelijk de voortdurende accumulatie en
exploitatie van kennis. Onder Talent verstaat Florida
de samenwerking van creatieve en innovatieve
geesten. Geografische gebieden moeten voor
innovatieve uitblinkers aantrekkelijk zijn om in te
leven en te werken. Dit betekent onder meer dat de
overheid gelijke rechten voor iedereen moet
garanderen, onafhankelijk van religie en afkomst.
Tolerantie betekent een ruimhartig toelatingsbeleid
zodat iedereen die een bijdrage aan de economie
kan leveren, ook welkom is. Het waarborgen van de
veiligheid, en het faciliteren van goede huisvesting,
onderwijs en infrastructuur zijn overheidstaken die
hier nog aan kunnen worden toegevoegd.
Florida geeft enkele aardige voorbeelden van
talentvolle uitblinkers die het verschil hebben
gemaakt, zoals de regisseur Peter Jackson die in
zijn geboortestad Wellington (Nieuw-Zeeland) de
studio’s plaatste om de trilogie Lord of the Rings
tot stand te brengen. Florida beschrijft dat dit het
begin was van de ontwikkeling van een hooginnovatieve filmindustrie met een enorme aantrekkingskracht op de beste mensen in die sector.
Wellington is nu een bruisend centrum van veel
activiteiten, mede ook omdat de overheid dit
ondersteunt heeft door bijvoorbeeld Tolerantie.
De visie van Florida is naar mijn mening echter te
beperkt. Er zijn uiteraard voorbeelden te bedenken
van initiatieven die vanuit het niets een nieuwe
regionale industrie tot stand brengen, zoals in
Wellington. In de meeste gevallen zal dit succes
echter aanhaken bij gunstige infrastructurele,
geografische en demografische omstandigheden,
vooral de groei van een jonge beroepsbevolking en
het aantal (potentiële) consumenten. Er zullen
weliswaar veel pieken blijven bestaan, maar landen
als China en India zullen massieve plateaus worden
waar in toenemende mate de groei van de
wereldeconomie vandaan komt. Veel van de in het
buitenland opgeleide Chinezen en Indiërs keren
terug naar hun land en steeds meer bedrijven en
professionals vestigen zich in deze groeihaarden
van de wereldeconomie.

De manier waarop het Westen haar greep op de
wereldeconomie verliest, en het krampachtige
verzet daartegen, wordt inspirerend beschreven
door Kishore Mahbubani in ‘De eeuw van Azië’.
Het Westen, met 12% van de wereldbevolking, is
de afgelopen tweehonderd jaar heer en meester
geweest en draagt nu nog voor ruim 50% bij aan
de wereldeconomie. Beide percentages zullen flink
dalen. Onder economische en vooral financiële
druk (staatsobligaties) zullen Westerse landen
bovendien gedwongen worden om hun dominante positie in organisaties als de Verenigde
Naties, de Wereldbank en het IMF op te geven ten
gunste van China, India en ook Brazilië. Uiteraard
is de factor Tolerantie van Florida hierbij belangrijk,
maar de meeste creatieve professionals zullen
worden aangetrokken tot de economische groei
zelf. China en India zijn de weg naar moderniteit
(inclusief tolerantie) al ingeslagen en een stijgende
welvaart zal verdere tolerantie (en een verdergaande democratie) afdwingen; dat is ook bij ons de
volgorde geweest.
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‘It is not the strongest of the species that survives, nor the
most intelligent that survives. It is the one that is the most
adaptable to change’, schreef Charles Darwin 150 jaar
geleden in zijn meesterwerk ‘On the origin of species’.
In dit Darwin-jaar vraag ik aandacht voor de kern van
zijn evolutietheorie: de beste strategie voor een soort
is om zo goed mogelijk aangepast te zijn aan de specifieke lokale omstandigheden.
De wereld is in korte tijd veranderd. De economie
kent een crisis in drievoud; een onvoorspelbare bankencrisis, een onvermijdelijke recessie en een onverantwoorde hervormingsangst. De meeste aandacht
gaat nu uit naar de eerste twee. Maar we moeten niet
blind zijn voor de structurele, onderliggende trends.
We mogen niet ten onder gaan aan een gebrekkig
aanpassingsvermogen. In elk tijdperk gedijen die
samenlevingen die het beste zijn toegerust voor de
omstandigheden van hun tijd.
Naast de economische crisis hebben we al langere tijd
te maken met de klimaatcrisis en de energiecrisis. We
hebben de afgelopen tijd zowel sociaal als ecologisch
en economisch teveel een voorschot genomen op de
toekomst. Die hypotheek op de toekomst kunnen we
alleen aflossen als we nieuwe keuzes maken, als we hervormen en ons aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dat geldt met name ook voor onze arbeidsmarkt.

Darwin op de arbeidsmarkt
We leven langer en zijn welvarender en gezonder
dankzij honderden jaren vooruitgang en evolutie.
Daardoor vergrijst de Nederlandse samenleving en
op zich is dat mooi. Maar de schaduwkant is dat het
beroep op de overheid fors toeneemt met name door
de zorgkosten en de aow. De vergrijzing stelt ons
dan ook voor een probleem: wie betaalt de oplopende
kosten van de verzorgingsstaat? Tegelijkertijd wordt
de samenleving individueler. Steeds meer mensen
beginnen voor zichzelf bijvoorbeeld als zzp’er. We
blijven niet meer ons hele leven voor dezelfde baas
werken. In het spitsuur van het leven combineren we
werk vaak met zorg voor anderen. Ieder op zijn eigen
manier: standaardpatronen van ‘leren naar werken
naar pensioen verdwijnen; het kostwinnersmodel is
al jaren achterhaald.

Darwin is lange tijd omstreden geweest in Nederland. In 2005 nog wilde een minister Intelligent Design
een sterkere plaats geven in het onderwijs. Recente
ontwikkelingen binnen de eo laten echter zien dat
vrijzinnige en liberale ideeën aan een opmars bezig
zijn. In een steeds sneller veranderende wereld kunnen we niet vasthouden aan een arbeidsmarkt die
diep in de vorige eeuw is ontworpen. Langer werken
en studeren zijn nodig om de volgende generatie
evenveel welvaart en welzijn na te laten als wij hebben aangetroffen.

De crisis legt de zwakke plekken van onze arbeidsmarkt bloot. Ouderen zitten gevangen in een gouden
kooi op een versteende markt. Daarom moeten we
onze arbeidsmarkt moderniseren met meer flexibiliteit in lonen en in werk. We moeten het ontslagrecht
aanpassen, de aow-leeftijd verhogen, het algemeen
verbindend verklaren van cao’s afschaffen. Om langer op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren moeten we ook meer investeren in een leven lang leren.
Daarvoor moeten we naar een nieuw arbeidscontract
waar leren en werken hand in hand gaan.

De hervormingen van de verzorgingsstaat en van de
arbeidsmarkt van de laatste decennia waren noodzakelijk en soms pijnlijk. Maar in het licht van de
wereld van vandaag zijn ze nog onvoldoende. Helaas
komen hervormingen in onze maatschappij niet
of heel erg langzaam tot stand. Het debat wordt gegijzeld door kleine groepen insiders die vooral hun
‘deelbelangen’ in het oog houden. De verhoging van
de aow-leeftijd wordt bijvoorbeeld tegengehouden
door de vakbond die steeds minder representatief is
voor de beroepsbevolking.

Deze Mijn Idee is gebaseerd op de
Netspar-lezing van 24 april 2009
(zie www.d66.nl voor de hele speech)

Alexander Pechtold
Fractievoorzitter D66

Orthodoxen willen – tegen beter weten in – niet geloven dat een hominide met groot aanpassingsvermogen zich heeft ontwikkeld tot de mens. Vrijzinnigen
weten beter…
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macht&
moraal:
noblesse
oblige
Macht en moraal gaan hand in hand. De daden
van machtige mensen hebben grotere gevolgen
en raken meer mensen dan die van mensen zonder
macht. Daarom brengt (het hebben van) macht
de morele plicht met zich mee om er verantwoordelijk mee om te gaan, wat leidt tot moreel gezag
en zodoende tot rechtvaardiging van macht. Dit
noemen we noblesse oblige, adel verplicht. Dit
principe zou leidend moeten zijn voor iedereen
die op een of andere manier een bevoorrechte
positie inneemt.
We spreken het niet vaak uit, maar het principe
van noblesse oblige is ook van grote invloed op
het denken van D66. D66 vertrouwt immers op
de eigen kracht van mensen in de overtuiging
dat kundige, mondige en volwassen burgers
verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving.
In dit themanummer van idee onderzoeken we in
hoeverre dit verantwoordelijkheidsgevoel vanuit
de mens zelf komt. Want, waar kunnen we moreel
gedrag aan toeschrijven als ‘god dood is’ of in ieder
geval niet voor iedereen meer de morele autoriteit
is? In hoeverre treedt de sociaal-politieke context
corrigerend op? Is voorspoed geheel aan eigen
verdiensten te danken? Herkennen mensen hun
eigen bevoorrechte positie?
Peter Venmans en Tsjalling Swierstra verkennen
allereerst wat de term noblesse oblige inhoudt, en
stellen de vraag in hoeverre dit ideaal nog haalbaar is in respectievelijk een democratische en
meritocratische samenleving. Beiden menen van
wel, maar het komt niet vanzelf; voortdurende
ontwikkeling en vorming is nodig (Venmans)

en succesvolle mensen moeten bewust worden
gemaakt van wat ze eigenlijk allemaal gekregen
hebben (Swierstra). Maar is dit voldoende?
Kunnen we zo voorkomen dat leiders hun macht
misbruiken? Volgens Nils Jostmann komt moreel
leiderschap voort uit zelfregulerende groepsprocessen waar ook de machtigen onderdeel van
uitmaken. Ook de machtigen ontkomen niet aan
de groepsnorm van bescheidenheid. Frits Prillevitz
stelt dat er behoefte is aan geestelijk leiderschap in
de huidige samenleving die in een morele crisis
lijkt te verkeren. Sven-Ake Hulleman analyseert het
politieke leiderschap in de Nederlandse democratie
aan de hand van de Platoonse deugden: wijsheid,
dapperheid, zelfbeheersing en rechtvaardigheid.
Wijsheid zou de weg moeten wijzen waar noblesse
oblige even hapert. Checks and balances zorgen ervoor dat we niet in ongewenste zin doorschieten.
Daarvoor kent de staat de scheiding der machten
in de trias politica, alhoewel deze scheiding – zo
blijkt uit een interview met emeritus hoogleraar
staatsrecht Jan Vis – in Nederland nooit goed geregeld is; daarvoor heeft het bedrijfsleven toezichthouders en Raden van Commissarissen. Noblesse
oblige lijkt in de financiële sector en de economie
in het algemeen volledig te zijn verdwenen; alle
verantwoordelijkheidsgevoel lijkt zoek bij de
riskante, maar lucratieve beleggingen, riante beloningen en de focus op winstmaximalisatie in het
bedrijfsleven. Ronald Jeurissen doet een poging tot
een bemiddeling tussen economische rationaliteit
en morele redelijkheid. Eelke Heemskerk roept op
tot nieuw moreel leiderschap in het bedrijfsleven.
Wetgeving en toezicht zijn niet afdoende; maatregelen hebben alleen maar zin als ze gedragen
worden door een morele gemeenschap.
De elite is in onze opvatting niet alleen de bovenlaag van topbestuurders, politici en opiniemakers;
hoewel zij wel het goede voorbeeld zouden moeten
geven. In feite schuilt in ieder mens een zekere
edelheid. De meeste mensen zijn op een of andere
manier wel bevoorrecht. Wees hiervan bewust.
En handel vervolgens verantwoord…

thema-redacteuren
Frank van Mil, Frits Prillevitz & Arthur Olof

politiek. De leuze noblesse oblige was vooral een
poging om iets van het ancien régime te redden in
veranderde tijden.
In een democratische samenleving is de erfelijke
adeldom afgeschaft. Familiaal overdraagbare
privileges zijn vervangen door universeel afdwingbare rechten. Iedereen is gelijk voor de
wet, wat voor de overgrote meerderheid van
de bevolking het immense voordeel met zich
meebrengt dat we niet langer afhankelijk zijn van
willekeur. Wij zijn volwaardige rechtspersonen
geworden die contracten kunnen afsluiten en
andere burgers voor het gerecht kunnen dagen
als ze hun afspraken niet nakomen. Je zou dus
kunnen zeggen dat in een democratie het noblesse
oblige niet langer toepasbaar is. Ten eerste bestaat
de aristocratie als klasse niet meer en zijn er dus
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geen specifieke verplichtingen meer verbonden
aan het ophouden van je stand. En ten tweede lijkt
ook de eigenschap van noblesse zelf overbodig
geworden, want ze is vervangen door een stelsel
van formele regels waarover zorgvuldig gewaakt
wordt door ambtenaren in dienst van de rechtsstaat. De democratische wet maakt ons vrij.

voorspelde in Aldus sprak Zarathoestra? ‘Laatste
mensen’ zijn wezens zonder adeldom, zonder
gevoel voor het hogere; vulgaire geesten die alleen
uit zijn op de vervulling van hun eigen behoeften
– wat ze dan calculerend ‘geluk’ noemen. Is een
maatschappij zonder geestelijke aristocratie op
termijn niet gedoemd om ten onder te gaan?

De vraag is of het verhaal hier nu ophoudt.
Ongetwijfeld kunnen we het stellen zonder
erfelijke adellijke klasse in ons midden, maar lukt
het ook zonder edele geesten? Zijn wij ook in een
democratie niet gebaat bij de vorming van een
elite, bestaande uit de beste krachten? (dat zal dan
natuurlijk wel een meritocratische, niet een aristocratische elite moeten zijn). En bestaat het gevaar
niet dat een egalitaire samenleving een verzameling van ‘laatste mensen’ wordt, zoals Nietzsche

Een liberaal gelooft van niet, want hij kan niet
geloven dat een maatschappij waarin individuen
de kans krijgen om hun talenten te ontplooien
zal uitmonden in een wereld van laatste mensen.
Integendeel, vrijheid zal bij zeer velen de zin en
de energie opwekken om iets goeds van hun leven
te maken en zal duizend bloemen doen bloeien.
Natuurlijk zijn er ook veel mislukte levens –
zelfs als alle maatschappelijke omstandigheden
gunstig zijn is geluk niet gegarandeerd – maar

macht & moraal: noblesse oblige

Noblesse oblige: adeldom legt verplichtingen op.
Wie van de koning een titel krijgt, moet daar ook
naar handelen. Hij moet zijn titel met waardigheid
dragen. Dat betekent niet alleen dat de edelman
zich loyaal opstelt tegenover zijn begunstiger, hij
dient ook afstand te houden van het volk, waarvan
hij nu onderscheiden is. Het maxime noblesse
oblige, bedacht door de Franse hertog Pierre Marc
Gaston de Lévis in 1808, reikt echter verder. Getraumatiseerd door de Revolutie van 1789, waarbij
hij familieleden verloor onder de guillotine, maar
waarin ook een wereld – ‘zijn’ wereld, die van de
aristocratie – ten onder ging, legde deze hertog
zichzelf en zijn klasse hoge morele normen op.
De aristocraat van stand moest volgens De Lévis
ook een aristocraat van de geest zijn. Alleen op die
manier kon hij het morele gezag verwerven om
nog een rol van belang te spelen in de nationale
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Peter Venmans Démocratie oblige

door Peter Venmans
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In een democratie heeft ieder individu de vrijheid om zijn of haar
eigen geluk na te streven. Dit leidt echter niet altijd tot die verantwoordelijke individuen zoals veel liberalen die voor ogen hebben.
Conformisme en gedachteloosheid liggen op de loer. De strijd
tegen de gedachteloosheid vergt een breed liberaal beschavingsoffensief om individuen weerbaar te maken zodat ze iets voor
anderen en de maatschappij kunnen betekenen. Van noblesse oblige
naar démocratie oblige in de democratische samenleving.

Het gevaar van conformisme in een democratische samenleving is het scherpst gezien door
een denker die net als de hertog van Lévis uit de
bedreigde Franse aristocratie stamde. Alexis de
Tocqueville was veertig jaar jonger dan Lévis.
Tijdens een reis door de Verenigde Staten zag
hij de toekomst voor zich en hij keek ernaar met
gemengde gevoelens. De Tocqueville merkte met

De Tocqueville zag hoe het conformisme zich
onstuitbaar voortzette, maar het is zijn generatiegenoot John Stuart Mill die daar in alle vrijmoedigheid liberale consequenties aan verbond. Voor Mill
is ‘de tirannie van de gewoonte’ een groot gevaar
voor de democratie omdat zij verlies aan diversiteit betekent, terwijl diversiteit juist de basisconditie is voor een volwaardig leven van zeer velen.
Onze existentiële zoektocht naar geluk en betekenis is pas mogelijk bij gratie van die verscheidenheid. Om een zinvol bestaan te leiden moeten
we de ruimte krijgen om te experimenteren, om
op proef te leven en te kijken wat het oplevert.
Daarom moeten we onszelf en anderen afwijkend
gedrag en dissidente meningen toestaan.
Precies 150 jaar geleden verscheen On Liberty van
Mill, een boek dat vooral bekend staat om ‘one very
simple principle’, het zogenaamde schadebeginsel

Tegen een repressieve overheid valt vrij gemakkelijk iets te ondernemen, want het kwaad is
herkenbaar. De strijd tegen gedachteloosheid
vergt daarentegen een breed liberaal beschavingsoffensief, met als centraal idee ‘empowerment’: het
weerbaar maken van individuen zodat ze ook over
de positieve vrijheid beschikken om een geslaagd
leven uit te bouwen waarin ze iets voor anderen
kunnen betekenen en waarin ze een maatschappelijk engagement kunnen opnemen. De liberale
cultuurstrijd heeft als doel ervoor te zorgen dat
werkelijk iedereen, indien hij dit wenst, een
aristocraat van de geest kan worden.
Bij empowerment denken we vanzelfsprekend op de
eerste plaats aan onderwijs en dat is dan ook een
cruciaal thema. In de lijn van Mill formuleerde de
Amerikaanse pragmatische filosoof John Dewey
het democratische ideaal als ‘het vermeerderen
van het aantal volle levens’. Dat klinkt als een
paradox: ‘vermeerderen’ is namelijk iets kwantitatiefs en ‘volle levens’ iets kwalitatiefs. Dewey zag
zich inderdaad voor het probleem gesteld dat hij
democratisch, en dus massa-, onderwijs moest
organiseren en tegelijk het beste in iedere leerling
naar boven moest zien te brengen. Dewey onderkende het probleem, maar maakte er geen drama
van: dat beste zou volgens hem vanzelf naar boven

De lessen van Mill en Dewey lijken mij nog altijd
uiterst relevant. Natuurlijk zul je er met onderwijs
alleen niet komen, zelfs niet als je dat onderwijs
nog beter aanpast aan het democratische ideaal
dan nu het geval is. Het weerbaar maken van
individuen houdt niet op wanneer we achttien
zijn. We mogen van elkaar de moed vragen om
ons van ons eigen verstand te bedienen, de moed
tot mondigheid ook. In ons leven zal opvoeding
gaandeweg vervangen worden door zelfcultuur
en door actieve, kritische deelname aan het
maatschappelijke leven. We moeten daarom niet
alleen de ruimte krijgen om in de privésfeer te
experimenteren met allerlei levensvormen, de
democratie zelf moet experimenteel zijn, open
voor het nieuwe, niet bang voor de dissensus,
veeleer op haar hoede voor de consensus. Of zoals
Richard Rorty, leerling van Dewey, ooit schreef:
‘Morgen kan er altijd iemand komen met een beter
idee’. Het zou jammer zijn als dat idee om welke
reden dan ook niet gehoord werd.

Peter Venmans (1963) woont en werkt in Leuven en
is essayist. Hij schreef onder meer de bekroonde studie
De ontdekking van de wereld over leven en werk van
Hannah Arendt en publiceerde in 2008 Over de zin van
nut, een filosofisch essay over de invloed van het Engelse utilitarisme en het Amerikaanse pragmatisme op ons
hedendaagse denken. Over de zin van nut is door de
denktank ‘Liberales’ uitgeroepen tot ‘Boek van 2008’.
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komen als je resoluut voor een democratische
onderwijsvorm koos waarin democratische
waarden gecultiveerd worden zoals de bereidheid
tot samenwerking, de aandacht voor de concrete
leefwereld, de openheid op werkelijke problemen,
de gerichtheid op het vinden van gemeenschappelijke oplossingen, een kritische debatcultuur.
Het beste wordt door Dewey dus niet langer op
een aristocratische maar op een radicaal-democratische manier gedefinieerd. Noblesse oblige?
Démocratie oblige…

Peter Venmans Démocratie oblige

waarbij we onze beslissingen laten afhangen van
wat ‘men’ wil, van wat op een gegeven moment
de mode is of van wat een meerderheid al heel
lang zo doet. We kunnen er met andere woorden
voor kiezen om niet voluit voor onze autonomie
te gaan. Dat is dan jammer, maar dat mag geen
aanleiding zijn om de bron van de verleiding weg
te nemen en de vrijheid te beknotten, zoals de
huidige moraalridders willen, want dan dood je de
bron van het leven zelf.

De Tocqueville viel in 1831 echter het omgekeerde
op. Hij constateerde juist een groot conformisme
onder de vrije burgers van Amerika. Daar heerste,
meer dan in het ancien régime waar de aristocratie
het verschil maakte, ‘de tirannie van de gewoonte’.
Als mensen het recht krijgen om hun eigen geluk
na te streven, blijkt opeens dat iedereen ongeveer hetzelfde wil: geld en een veilig leven in de
privésfeer. Wellicht komt imitatie voort uit angst.
We imiteren onze buren omdat we bang zijn om
op te vallen. Hoe dan ook, we kunnen niet anders
dan met De Tocqueville vaststellen dat in moderne
democratieën het conformisme een minstens
even grote kracht vormt als de neiging van sterke
individuen om steeds beter te worden in wat ze
doen. Het individu moet opboksen tegen een
sociologische tendens.

dat stelt dat de samenleving geen beperkingen
mag opleggen aan individuen tenzij schade
aan derden bewezen kan worden. Dit idee van
negatieve vrijheid vormt echter slechts de helft
van de redenering in On Liberty. Niet alleen de
al te gretige overheid wordt door Mill met de
vinger gewezen, ook de tirannie van de gewoonte
beschouwt hij als een grote kwaal. Net als directe
repressie belemmert conformisme namelijk de
vrije zelfontplooiing van individuen: het verhindert dat wij worden wie we zouden kunnen zijn,
het doodt de aristocratische impuls, het morele
appèl van het ‘plus est en vous’. Nu valt conformisme zeer moeilijk te bestrijden, want dwang is
er vermengd met drang. Als we de gewoonten van
onze omgeving volgen, doen we dat meestal niet
tegen onze zin; we vinden het eigenlijk wel goed,
we verlangen ernaar gelijk te worden aan anderen, we hebben niet het gevoel dat onze vrijheid
aangetast wordt.

macht & moraal: noblesse oblige

‘De liberale cultuurstrijd
heeft als doel ervoor te
zorgen dat werkelijk
iedereen, indien hij dit
wenst, een aristocraat
van de geest kan worden’

name op hoe in deze natie zonder aristocraten
een ongekende, allesoverheersende obsessie met
gelijkheid zich meester had gemaakt van de geesten. In hun Onafhankelijkheidsverklaring hadden
Amerikanen het onvervreemdbare recht van ieder
individu uitgeroepen om op geheel eigen wijze het
geluk na te streven. Volgens vele latere Amerikawatchers heeft dit recht geresulteerd in een strijd
van allen tegen allen – het bekende Hobbesiaanse
beeld van het wilde kapitalisme als een permanente burgeroorlog.
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de liberaal vertrouwt op de veerkracht van
individuen. Weinig mensen zullen, als ze vrij zijn,
voor het pure kwaad kiezen; meestal zoeken we
toch op een meer ‘redelijke’ manier naar het geluk
van onszelf en van de mensen in onze omgeving.
En op het eind van de rit zijn we altijd beter af als
we zelf gekozen hebben.
Tegelijk beseffen de intelligentste liberale denkers
ten volle het gevaar van conformisme of ‘pseudoindividualisme’ dat nu eenmaal inherent is aan de
menselijke vrijheid. Wie vrij is om zijn leven naar
eigen voorkeur in te richten, kan ook in de verleiding komen te kiezen voor een vorm van – zoete
– slavernij. Of voor een gemakzuchtig bestaan
dat gekenmerkt wordt door gedachteloosheid,

We maken ons zorgen over de rijken en machtigen. Niet omdat het niet goed met ze zou gaan
– dat doet het wel gezien de rap toenemende
inkomensverschillen de laatste jaren – maar
omdat ze hun plicht jegens de samenleving zouden verzaken. De vele berichten over allerhande
topmanagers die vooral bezig lijken een steeds
grotere kluif voor zichzelf zeker te stellen, stemmen inderdaad somber. Waar is de elite gebleven
die in hun eigen overvloed juist een reden zag zich
in te zetten voor de machtelozen en minderbedeelden? De nieuwe rijken en machtigen ogen niet als
nobelen, maar eerder als plebejers die zich louter
om hun eigen voordeel bekommeren. Wat is er
toch gebeurd met het aloude noblesse oblige, adel
verplicht? Wordt het geen tijd om dat adagium
weer in ere te herstellen en zou daar voor D66 geen
mooie taak liggen?
Voordat we het stof afblazen van noblesse oblige,
moeten we eerst onderzoeken hoe het vroeger
werkte.

Noblesse oblige is een morele oproep. In het geval
van de moraal hebben we van doen met een vorm
van vrijwillige zelfbeperking: onze motivatie
om iets te doen of te laten berust op wat we zelf
beschouwen als goede redenen, niet op angst voor
straf. Noblesse oblige hoort dan ook typisch thuis
in samenlevingen zonder democratische tegenkrachten. In zo’n situatie zit er namelijk weinig
anders op dan een beroep te doen op de relatief
zachte kracht van de moraal, of van het eergevoel,
van de machtigen en rijken zelf. Als hun ondergeschikten hen niet kunnen intomen of sturen, zit er
weinig anders op dan ze te vragen dat zelf te doen.
Er bestaan twee diametraal tegengestelde manieren om rijken vrijwillig tot intoming te motiveren.
De eerste manier is een oproep tot bescheidenheid. Jullie zitten daar wel dik en machtig aan de
top, maar dat is niet iets om trots op te zijn. Jullie
voorspoed is jullie gegeven. Jullie zouden wel
eens wat dankbaarheid mogen tonen, namelijk
door wat terug te doen voor de samenleving. In
deze vorm vinden we noblesse oblige in de Bijbel
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terug: ‘Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal
veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is
toevertrouwd, des te meer zal van hem worden
gevraagd’. [lucas 12:48]
De andere manier om rijken en machtigen zo ver
te krijgen dat ze zich inzetten voor het collectieve
belang, is door (niet te appeleren aan hun bescheidenheid en dankbaarheid, maar door) hun
zelfingenomenheid en superioriteitsgevoel als het
ware tegen zichzelf te keren. Als jullie zo edel zijn,
moeten jullie je edel zo gedragen. Deze positie
komt mooi naar voren in dit ironische couplet
van Harrie Geelen (uit Kunt U mij de weg naar
Hamelen vertellen, meneer?) waarin een prins zich
beklaagt over de plichten die uit zijn hoge positie
voortvloeien.
‘ Dus als je denkt ik zit voortaan op rozen
		 Of dat je op je lelies ligt
		 Had dan maar toch een vak gekozen
		 Bijvoorbeeld knecht, want adel, want adel verplicht
		 Adel verplicht’

We zullen zometeen zien dat het niet toevallig is
dat dit couplet uit de jaren zeventig stamt.
Bescheidenheid en zelfingenomenheid werden
van oudsher allebei ingezet om de rijken en
machtigen zo ver te krijgen dat ze zich zouden
inzetten voor de samenleving. Maar de wereld is
veranderd. Tegenwoordig slaan geen van beide
strategieën daarom gemakkelijk aan. Het is aan
de ene kant steeds moeilijker te appeleren aan
de bescheidenheid van de elite. In onze moderne
samenleving worden rijkdom, macht en succes
namelijk minder als gift ervaren, en meer als welverdiende beloning. Dat is het directe gevolg van
de meritocratisering van de samenleving.1 In een
meritocratie worden status, macht en inkomen
niet langer verdeeld op grond van irrelevante eigenschappen als afkomst, sekse of huidskleur, of
via het lot, maar alleen nog op grond van iemands
meetbare prestaties. Of iemand veel of weinig
presteert wordt vastgesteld door iedereen met
iedereen te laten wedijveren en dan de uitkomsten

macht & moraal: noblesse oblige

Noblesse oblige in een
meritocratie

Tsjalling Swierstra Noblesse oblige in een meritocratie

door Tsjalling Swierstra
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In een meritocratie is er geen ruimte voor noblesse oblige. In zo’n
samenleving is alles wat je overkomt, succes of nederlaag, verdiend.
Waarom zou iemand met eigen verdiend succes zich bekommeren
om hen die ze verslagen hebben? Een nieuwe variant van noblesse
oblige kan wellicht worden gevonden door de aandacht te vestigen
op hoeveel de succesvollen eigenlijk hebben gekregen. Talent en
arbeidsethos zijn geen verdiensten, maar zijn ons gegeven.

Kortom, een terugkeer naar ‘adel verplicht’ oogt
niet al te kansrijk. In een meritocratiserende
samenleving ontbreekt het de elite aan de daarvoor
benodige bescheidenheid; de samenleving meent
inmiddels mans genoeg te zijn om de elite te dwin-

‘Als we op één punt egalitair zijn geworden,
dan is dat wel op het punt van de moraal.
Niemand is nog bereid een ander te erkennen
en te bewonderen als zijnde moreel superieur’

Hoe zou een eigentijdse variant van noblesse oblige
eruit kunnen zien? Ik zie twee verschillende
wegen naar dit doel. In de Verenigde Staten heeft
men de strategie van de morele superioriteit
nieuw leven ingeblazen. Leden van de (zaken)elite
worden daar uitbundig geprezen en geëerd als
voorbeelden voor ‘ons allen’, maar daaraan wordt
wel de verwachting gekoppeld dat ze dan ook wat
extra doen voor hun gemeenschap. Er wordt daar
gedoneerd bij het leven, maar dit gebeurt nooit
in bescheiden anonimiteit. De massa staat er bij
te klappen. Op deze manier wordt geprobeerd de
behoefte aan aanzien en status van de elite in te
zetten voor het maatschappelijk belang. Het is
echter de vraag of deze strategie in Nederland,
met ons diep gewortelde Calvinisme en egalitarisme, kan slagen.
Een kansrijker mogelijkheid lijkt me de verzachting van het meritocratische ideaal door de
aandacht te vestigen op hoeveel de succesvollen
toch nog gekregen hebben. Het ideaalbeeld van
de ‘self-made’ mens spreekt, terecht, tot de

Tsjalling Swierstra is als filosoof verbonden aan de
Universiteit van Twente.

1 Zie: Tsjalling Swierstra en Evelien Tonkens (red) (2008).
De beste de baas? Prestatie, solidariteit en respect in een meritocratie.
Amsterdam: AUP.
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verbeelding: het advies om je niet te schikken in
je lot is een belangrijke emancipatoire, activerende kracht gebleken. Maar we zien inmiddels
ook de keerzijde van dit ideaal: de onbescheiden
ontkenning van hoeveel we ‘gekregen’ hebben.
Daarbij gaat het niet alleen om de gouden lepels
waarmee sommigen nog steeds in hun mond
geboren worden. Ik denk ook aan al degenen die
zich hebben ingezet voor het creëren van gelijke
kansen voor mensen zonder zo’n lepel. Of aan
maatschappelijke omstandigheden – als handhaving van het geweldsmonopolie van de staat, het
eerbiedigen van contracten en overeenkomsten,
betaalbare en betrouwbare levering van energie,
het verzorgen van onderwijs, etc. – die onmisbaar
zijn om succesvol te worden. De succesvollen
die zich dat realiseren en daar dus dankbaar voor
kunnen zijn, blijken vaak meer bereid zich in te
zetten voor anderen, bijvoorbeeld om ook voor
hen goede kansen te scheppen. Ook kan het geen
kwaad te erkennen dat ‘talent’ en zelfs ‘arbeidsethos’ geen individuele verdiensten zijn, maar ons
zijn ‘gegeven’, hetzij door de natuur, hetzij door
omgeving en opvoeding. Mensen die dit erkennen
zullen zich bijvoorbeeld inzetten als ‘mentor’ om
anderen dat ook te ‘geven’. Hier ligt een schone
taak voor D66. Juist omdat in deze partij het
meritocratische ideaal sterker leeft dan in andere
partijen, is D66 in de positie om het meritocratische ideaal zowel te verfijnen als te verzachten,
opdat de ‘winnaars’ zich niet langer ontslagen
achten van de zorg voor de samenleving.

Tsjalling Swierstra Noblesse oblige in een meritocratie

Er is nog een andere reden waarom dit beroep
op het ‘edele’ karakter van de elite niet langer
werkt, namelijk dat het beroep op de moraal zelf
verdacht is geworden. Een beetje liberaal ervaart
moraal al snel als betuttelend en benauwend en
als een vorm van ongewenste intimiteit. Deze
huiver is historisch terug te voeren op denkers
als Mandeville en Adam Smith. Beiden verzetten
zich tegen het dogma dat de gemeenschap alleen
kon bloeien wanneer individuen zich lieten leiden
door de (christelijke) moraal van zelf-opoffering.
Het was in hun ogen veel beter wanneer mensen
zakelijk met elkaar omgingen, dat wil zeggen:
geleid door hun eigenbelang en een klein setje
omgangsregels. Samenleven zagen ze als een soort
van zakendoen. Morele overtuigingen moesten
worden gewantrouwd omdat ze zouden leiden
tot heftige passies en onoverbrugbare tegenstellingen. Niet dat beide denkers gelijk door iedereen
werden omarmd, daarvoor was de invloed van het
christelijke denken veel te groot. Maar vooral de
laatste decennia is het meer en meer een kwestie
van liberale goede smaak geworden om morele
overtuigingen te beperken tot de privé-sfeer. In
zo’n klimaat doet een moreel appèl op de elite
ouderwets aan.

gen in plaats van hen te verleiden, en het stuit ons
tegen de liberale borst om al te uitdrukkelijk een
beroep te doen op de moraal. Aan de andere kant
wordt het ook tijd om te erkennen dat we niet redden zonder vrijwillige zelfsturing, moreel besef,
van de machtigen en rijken. Het is als met belastingen: zonder belastingmoraal bij de betalers, verlies
je het als belastingheffer altijd van hun perfide
creativiteit. Met de elite is het niet anders. Als
leden van de elite zelf niet vinden dat veel macht
gepaard gaat met veel verantwoordelijkheid, kun
je ze daar als samenleving nooit toe dwingen.

macht & moraal: noblesse oblige

Anderzijds is het appèl aan het gevoel van morele
superioriteit van de elite tegenwoordig evenmin
kansrijk. Deze strategie werkt alleen als de massa
ook zijn bijdrage wil leveren en bereid is zichzelf
te vernederen in een al dan niet oprechte bewondering voor de elite. Daartoe zijn geëmancipeerde
burgers steeds minder bereid. Het is niet toevallig
dat Harrie Geelen’s ironische tekst stamt uit de
oneerbiedige jaren zeventig. Als we op één punt
egalitair zijn geworden, dan is dat wel op het
punt van de moraal. Niemand is nog bereid een
ander te erkennen en te bewonderen als zijnde
moreel superieur. En de laatsten die dit etiket
zouden kunnen verwerven, zijn wel de leden van
de maatschappelijke elite. Daarom proberen we
de samenleving zo in te richten dat niemand
veroordeeld is tot nederigheid, tot bewonderen en
tot dankbaarheid. De samenleving voelt zich sterk
genoeg om niet langer te hoeven vleien om wat
van de elite gedaan te krijgen. Aalmoezen hebben
plaats gemaakt voor claimrechten. Maar als het

publiek niet langer gelooft dat de elite ‘nobel’
is, kan het die elite ook niet oproepen zich als
zodanig te gedragen.
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met elkaar te vergelijken. De rol van de overheid
is om te zorgen dat de wedstrijd eerlijk verloopt:
iedereen verdient een gelijke kans op succes. In
zo’n systeem is alles wat je overkomt, succes of
nederlaag, verdiend. Mij is niets gegeven, maar door
hard werken heb ik zelf veel gemaakt. En als jij
ondanks alle geboden kansen arm bent gebleven,
dan is dat je eigen schuld. In een meritocratie
ontbreekt het winnaars kortom aan bescheidenheid, verliezers aan zelfrespect. En daarmee is er
geen ruimte voor noblesse oblige in de bijbelse zin.
Bovendien: waarom zou ik mij nu moeten bekommeren om hen die ik net met de nodige moeite
verslagen heb?

Toen het sterrenstelsel niet langer om de aarde
draaide, de mensheid niet om de kerk en het volk
niet om de vorst, eindigden de middeleeuwen en
begon de Verlichting. De Reformatie ondergroef
in Europa vanaf de vijftiende eeuw de alleenheerschappij van de katholieke kerk en maakte zo de
weg vrij voor de vrijheid van godsdienst, verdraagzaamheid en de scheiding van kerk en staat.
De opkomende burgerij eiste een aandeel in de
wereldse macht en rechtszekerheid in handel en
bezit en creëerde zo ruimte voor burgerrechten,
democratie en rechtsstaat. En de moderne wetenschap ging zelfstandig op onderzoek zonder zich
nog langer iets gelegen te laten liggen aan Roomse
decreten. De westerse beschaving kwam op eigen
benen te staan, maar mocht het ook meteen zelf
uitzoeken.
Zo leek de ethiek in het luchtledige terecht te zijn
gekomen. Want waar komen noties van goed en
kwaad vandaan als het niet van god is? Is moraal
een algemeen menselijk besef of exclusieve kennis
van ingewijden? En is de mens tot het goede ge-

neigd, of moet hij ertoe gedwongen worden? John
Rawls onderzocht in zijn Lectures on the History of
Moral Philosophy (2000) de inzichten van een paar
filosofen sinds de Verlichting die voor hem nog
steeds actueel waren. Hij besprak de ethiek van
Hume, Kant en Hegel1 en duidde hun betekenis
voor het moderne sociaal-liberalisme. Wat zeggen
deze filosofen over de moraliteit van de mens?

Hume: ‘Sympathie is
het enige psychologische
mechanisme dat kan
verklaren waarom wij
het eens zijn met elkaar
over een moreel oordeel’

Natuurlijke deugden (zoals liefdadigheid en
naastenliefde) zijn voor Hume aangeboren
instincten die het goede dienen en zo een primitieve moraliteit vormen. Geconstrueerde deugden
(rechtvaardigheid, eerlijkheid) beantwoorden aan
conventies die we hanteren om de ongemakken te
voorkomen die zouden ontstaan uit ‘eigenbelang
en een te bekrompen ruimhartigheid’. In breder
sociaal verband zoeken we voor materiële zekerheid eenzelfde verankering als voor onze geestelijke en lichamelijke integriteit. Dit is praktisch
gezien de beste constellatie van conventie(s), die
wederkerig (dus norm) is voor allen: we spreken
dezelfde taal, rijden rechts en geven rechts voorrang zonder de score bij te houden. Zulke conventies leiden tot een gerechtigheid die zichzelf

Kant: ‘Ieder mens
kan zichzelf verder
ontwikkelen door meer
(zelf )kennis op te doen
van de morele wet en
zo zijn moreel besef
te vergroten. Op die
manier krijgt hij ook
verantwoordelijkheid
voor zijn eigen daden’
Morele wet
Anders dan Hume, zag Immanuel Kant (1724-1804)
een impliciet concept van moraliteit in al onze
morele oordelen. Hij abstraheert daarmee van
Hume’s empirie en wendt de blik naar binnen.
De (a priori) morele wet is geen onderdeel van de
bredere kennis van de menselijke natuur, zoals bij
Hume, maar zuiver: hij komt voort uit onze vrije
rede, is niet afleidbaar en zelf-evident. Wij kunnen
deze wet beter leren kennen door onze morele oordelen te analyseren op de onderliggende principes
(Kritik der praktischen Vernunft). Daarvoor moet je
je handeling steeds bezien als volgt: ‘Handel alsof
het motief van je actie door jouw wil een universele natuurwet wordt’.
Kant betrad volkomen nieuw terrein door een
zuivere wil te postuleren, die los van alle subjectieve neigingen het hoogste goed nastreeft. De
rede stelt ons in staat om die goede wil te tonen.
Hier heeft Rawls de principeafhankelijke wens die
hij bij Hume vergeefs zocht: als autonome wezens
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bestendigt en versterkt, en vormen daarmee de
basis voor sociale samenhang. De mens is ‘een
minnaar van de deugd’, omdat dit het beste bij
hem past en hem ook het meeste oplevert.

macht & moraal: noblesse oblige

door Arthur Olof

Slaaf van de emoties
De Schotse filosoof David Hume (1711-1776)
verwierp de goddelijke wet waar filosofen als
Locke, Spinoza en Leibniz nog van uitgingen.
Daarom koos Rawls hem als zijn startpunt voor de
moderne tijd. Zonder god moest Hume inderdaad
met iets nieuws komen. Kentheoretisch zijn alle
ideeën bij de empiricus Hume te herleiden tot
(reflecties zoals gedachten, gevoelens, begeerten
over) voorafgaande zintuigelijke indrukken. De
rede alleen kan geen motief leveren: ‘De rede is
en kan slechts de slaaf zijn van de emoties, ze
heeft geen andere roeping dan die te dienen en
te gehoorzamen’. De rede is slechts een hulpmiddel bij de bevrediging van onze behoeften en de
verwerkelijking van onze wensen. Maar anders
dan bij Thomas Hobbes is daarmee nog niet het
hek van de dam voor beestachtig egoïsme.
Want onze kalme emoties zijn, gesterkt door
reflectie en bijgestaan door vastbeslotenheid,
krachtig genoeg om heftiger emoties in bedwang
te houden, in ons eigen belang. Bij Hume is de
algemene zin voor het goede zo’n kalme emotie.
Rawls vraagt zich af of dat dan een (directe)
objectgestuurde emotie is of een (indirecte) principegestuurde, een praktische rede. Hume wilde
echter niet spreken van praktische rede omdat de
algemene zin voor het goede een psychologisch
mechanisme is. Sympathie (meevoelen) is het
enige psychologische mechanisme dat kan
verklaren waarom wij het eens zijn met elkaar over
een moreel oordeel.
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Zijn mensen van nature geneigd tot het goede? Het is een van
de oudste filosofische vragen. Een blik in het verleden, om beter
vooruit te kunnen zien, met de Amerikaanse filosoof John Rawls
(1921-2002), die sinds de publicatie van A Theory of Justice (1971)
als een van de belangrijkste moderne politieke filosofen geldt.

Reconciliatie
De rationele inhoud van Kants gemenebest krijgt
bij Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
als sociaal-empirische evenknie een rationele
levensvorm: in politieke en sociale instituties die
de essentie van onze waardigheid als vrije personen weerspiegelen. Bij Hegel geen transcendentale
vrijheid, zoals bij Kant. De mens kan alleen in een
rationele (redelijke) sociale wereld, die met de
structuur van haar instellingen zijn vrijheid garandeert, een rationeel en goed leven leiden. In morele
zelfreflectie verwerft de mens vrijheid naarmate hij
zich dat meer bewust wordt (Sittlichkeit). In Hegels
fameus obscure woorden: ‘Pas als hij zichzelf als
object heeft is de wil voor zichzelf wat hij van

Hegels stelsel van instituties voorziet in een
systeem van noden dat voor leniging zorgt (vrije
markt), een rechtsstaat die ieders integriteit garandeert, een politie die waakt over de zekerheden
en nutsvoorzieningen, en bedrijfstakorganisaties
(corporaties) die hun leden inkaderen in het
politiek-sociale raamwerk (zie ook het artikel van
Ronald Jeurissen, elders in dit nummer).
Dat politiek-sociale raamwerk, de staat, kent drie
machtsfactoren: [1] de monarchie is het individuele element, binnen objectieve (constitutionele)
kaders, [2] de uitvoerende, regeringsmacht is
het particuliere element dat de algemene wet
en beslissingen van de monarch toepast op
particuliere gevallen en [3] de wetgevende macht
voorziet in het universele element, de reconciliatie met de substantiële eenheid. Ter lering en
verdere bewustwording van de Geist vergadert
de wetgevende macht publiek (transparant,
draagvlak). Iedereen heeft er toegang toe en kan
eraan deelnemen. Publieke opinie, vrijheid van
meningsuiting en persvrijheid zijn essentieel voor
een vrije wil die zichzelf tot object heeft en zo voor
zichzelf wordt wat hij van zichzelf is.
Recht als zichzelf bewuste vrijheid
Het rechtssysteem is bij Hegel het domein van de
vrijheid die actueel wordt: ‘Recht is iets volkomen
heiligs, om de eenvoudige reden dat het de exi-

Conclusie
De moraal van dit verhaal is dat wie van god los
is, niet per se reddeloos verloren is of een monster
hoeft te zijn. De nieuwe, baanbrekende inzichten
van de besproken filosofen sinds de Verlichting
verschaffen ons volgens Rawls een uitstekende gemeenschappelijke grondslag voor een vreedzame,
rechtvaardige en welvarende samenleving, zoals
hij in A Theory of Justice verder uitwerkte. Sterker
nog, de mens kan slechts in sociaal verband
optimaal zijn menselijkheid realiseren, als moreel
wezen. Noties van goed en kwaad dragen we in
ons en toetsen we aan elkaar. We zijn tot het goede
geneigd, voor het gemak (Hume), uit principe
(Kant), of als bewustwording van de Wereldgeest
(Hegel). ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’
is daarmee niet alleen een praktisch haalbare,
maar ook de filosofisch meest verstandige kaart.
Arthur Olof is redacteur van idee

1 Rawls besprak ook de visie van Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716). Omdat diens filosofie juist wortelt in het geloof
en daarvoor een apologie wil zijn, laat ik deze visie hier
buiten beschouwing.
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stentie is van het absolute concept, van de zichzelf
bewuste vrijheid’. Het systeem van instituties
past zich steeds weer aan de verwerkelijking van
de geest aan als de uitdrukking en actualisering
van deze vrijheid. De mens heeft plichten om zijn
vrijheid uit te drukken en is zo onderdeel van deze
vrijheid, deze bevrijding. Hij weet zijn plek in het
sociale verband en verwerft zijn geluk door zijn
plichten in overeenstemming daarmee te vervullen. Hegel is daarmee voor Rawls een exponent
van het ‘liberalisme van de vrijheid’, net zoals
Kant, Mill en Rawls zelf. Ook in A Theory of Justice
is de structuur van de samenleving het meest
principiële onderwerp van het recht. Omdat het
eraan ten grondslag ligt.

Arthur Olof Het verhaal van de moraal

Hegel: ‘De mens kan
alleen in een rationele
sociale wereld, die
met de structuur van
haar instellingen zijn
vrijheid garandeert,
een rationeel en goed
leven leiden’

zichzelf is’. De wil is vrijer naarmate hij wil wat de
vrije wil past, en in dezelfde mate realiseert Hegels
Geist zich. De mens streeft dus ook niet naar een
ideale sociale wereld, er is een voortschrijdend
inzicht dat leidt tot toenemende vereenzelviging
(reconciliatie) met de gegeven wereld.

macht & moraal: noblesse oblige

Noblesse oblige
Kant legde hiermee een moreel fundament voor
een menselijke samenleving: we zijn gehouden
aan de morele wet en we worden er ook door beschermd. Deze gedachte leunt sterk op het ‘contrat
social’ van Jean Jacques Rousseau. In metafysische
zin introduceerde Kant hier, naast de empirische
wereld die de natuurwetten beschrijven, een
‘aangepaste, sociale wereld’, die buitenzintuiglijk
is en waarbinnen morele wezens zich gedragen
volgens morele wetten waarover ze het met elkaar
eens zijn, volgens het beroemde adagium: ‘Doe
een ander niet wat gij niet wilt dat u geschiedt’.
De mens is autonoom: als vrije, wetgevend
gelijkwaardige personen geven we onszelf een
morele wet die de principes van de praktische rede
verenigt in een doelmatig (moreel zinvol) domein.
Kant noemt dit de aristocratie van allen: ieder
mens kan zichzelf verder ontwikkelen door meer
(zelf )kennis op te doen van deze morele wet en
zo zijn moreel besef te vergroten. Op die manier
is hij in staat te goeder trouw zijn handelingen te
overwegen en neemt en krijgt hij ook verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden. Als dat allemaal
goed gaat, openen zich schitterende perspectieven
op een (figuurlijk) paradijs op aarde: mensen
bereiken idealiter hun en andermans geluk door
te handelen vanuit hun innerlijke verplichting tot
rechtvaardigheid en deugdzaamheid. Moraliteit
beloont zichzelf en een wereld van constitutionele
en representatieve democratieën groeit uit tot een

wereldomvattende confederatie in blijvende vrede
met florerende kunsten en cultuur.
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willen we conform ons ideaal handelen. Nog
sterker, dit is bij Kant zelfs een vereiste om het
geluk te kunnen bereiken, want geluk kan alleen
bestaan voor wie het waardig is.

Zelfregulering in groepsverband

Elke hiërarchisch georganiseerde groep heeft een
fundamenteel probleem: hoe kun je ervoor zorgen
dat de groepsleiders hun macht en invloed niet
misbruiken? Dit artikel biedt een overzicht over
psychologisch onderzoek naar de oorsprong en
de gevolgen van macht. Wat is de rol van persoonlijkheid bij de verdeling van macht? Hoe kan het
verkrijgen van een machtspositie de waarneming
en het denken van mensen veranderen? Ten slotte
wordt in gegaan op hoe zelfregulerende processen binnen groepen helpen om de macht van de
leiders te beperken. Een belangrijk zelfregulerend
proces betreft de informele communicatie tussen
groepsleden over de reputatie van de leiders.

Een ander proces is de internalisering van aan
bescheidenheid gerelateerde groepsnormen door
de leiders zelf.
Hoe macht wordt verdeeld
Macht heeft een slechte reputatie in Nederland.
We houden er niet van als anderen macht over ons
hebben, en we oefenen zelf ook liever geen macht
uit. We vinden dat iedereen zelf moet weten wat hij
of zij doet. Psychologen die onderzoek doen naar
macht, dienen met deze aversie rekening te houden. Terwijl er voor Amerikanen geen vuiltje aan
de lucht is als zij deelnemen aan onderzoek naar
‘power’, voelen Nederlandse onderzoeksdeelnemers

Mensen verschillen nogal in de mate waarin zij
gemotiveerd zijn om zich dominant op te stellen. Mensen met een sterk machtsmotief ervaren
het als belonend wanneer ze invloed op anderen
kunnen uitoefenen, terwijl mensen met een zwak
machtsmotief er weinig of geen plezier uithalen.
Het machtsmotief is biologisch gerelateerd aan
het agressie- en libido-hormoon testosteron.
Na de overwinning op een tegenstander komt
bij mannen met een sterk machtsmotief de
testosteronproductie op gang. Na verlies daalt
de productie. Bij vrouwen is de link tussen
machtsmotief en testosteron complexer en nog
onvoldoende onderzocht. Mensen met een sterk
machtsmotief ontwikkelen zich trouwens niet per
se tot machtswellustige despoten. In veel gevallen wordt de behoefte om invloed uit te oefenen
op een nuttige en verantwoordelijke manier
ingezet. Bij leraren en docenten bijvoorbeeld zorgt
een sterk machtsmotief in combinatie met de
behoefte om positieve relaties met andere mensen

De Amerikaanse psycholoog Dacher Keltner en
zijn collega’s stellen dat machtsverhoudingen binnen groepen vooral door de groepsleden zelf worden onderhandeld. Groepsleden die zich sociaal
opstellen worden eerder als leiders geaccepteerd
dan groepsleden die vooral op zichzelf gericht
zijn. Zo heeft onderzoek bij eerstejaarsstudenten
uitgewezen dat studenten met een extraverte
persoonlijkheid door hun medestudenten meer
status en gezag kregen toegeschreven dan studenten met een introverte persoonlijkheid. Extraverte
mensen zijn niet altruïstischer dan introverte
mensen. Maar zij onderscheiden zich van introverte mensen doordat zij meer sociale activiteiten
ondernemen zoals gesprekken voeren, overtuigen,
conflicten beslechten, en gespannen situaties
door humor de-escaleren. Volgens Keltner zijn dit
soort sociale activiteiten zo belangrijk voor het
functioneren van de groep, dat machtsposities
worden toegekend aan die groepsleden die zich
hierin verdienstvol hebben getoond.
Een duidelijke machtsstructuur binnen een groep
heeft een aantal voor de hand liggende voordelen.
Een groep met een duidelijk afgesproken hiërarchie
kan bijvoorbeeld taken makkelijker delegeren en
opbrengsten vreedzamer onderling verdelen dan
een groep waarin de hiërarchische verhoudingen
ambigu zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
machtsverhoudingen binnen groepen onveranderlijk zijn. Voor mensen en dieren geldt dat
macht zelden absoluut is en bovendien meestal van
voorbijgaande aard. Bijna elke leider heeft te maken
met medestanders die concessies eisen, en met
rivalen die klaar staan om het roer over te nemen.
Wat macht met je doet
Zodra iemand een machtspositie heeft verworven
wordt hij of zij geconfronteerd met nieuwe taken
en verantwoordelijkheden. Uit sociaalpsychologisch onderzoek blijkt dat het innemen van een
machtspositie op fundamentele wijze invloed
heeft op hoe mensen nadenken en hoe ze de
wereld waarnemen. In dit type onderzoek is het
gebruikelijk om tegen de deelnemers te zeggen
dat ze op basis van de uitkomsten van een eerdere
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De cultureel bepaalde afkeer van machtsverschillen neemt natuurlijk niet weg dat die verschillen
er gewoon zijn. Ze zijn zelfs zo nadrukkelijk
aanwezig dat de menselijke waarneming (net als
die van onze naaste verwanten in het dierenrijk)
zich in de loop der evolutie gespecialiseerd heeft
om heel snel en accuraat machtsverhoudingen
tussen soortgenoten vast te stellen. Dit blijkt onder andere uit onderzoek naar overtuigingskracht
en natuurlijk overwicht. Onderzoeksdeelnemers
die korte videofragmenten bekeken van het begin
van een onderhandeling tussen twee personen,
konden vrij goed voorspellen welke persoon bij de
onderhandeling de betere uitkomst zou behalen.
Deze bevindingen kunnen neuropsychologisch
verklaard worden: onze hersenen zijn in staat
om binnen een fractie van een seconde vast te
stellen of iemand een dominante of onderdanige
gezichtsuitdrukking heeft.

te onderhouden ervoor dat zij hun vak met verve
en plezier beoefenen.

macht & moraal: noblesse oblige

door Nils Jostmann

zich pas op hun gemak als het woordje ‘macht’
wordt vervangen door ‘controle’. Controle klinkt
minder negatief dan macht. Voor onderzoekers
maakt dat allemaal niets uit. Volgens een gangbare
psychologische definitie wordt macht neutraal
omschreven als het vermogen om andermans
handelingen en uitkomsten te kunnen controleren.
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Noblesse oblige lijkt een naïef beginsel waarvan het mooi zou zijn
als mensen het in uitvoering brengen. Maar is het altruïsme?
Volgens Nils Jostmann komt noblesse oblige voort uit de sociale
structuren van de mens. Macht is nooit absoluut en moet steeds
weer worden (her-) bevestigd. Macht laat ook de machtigen niet
onberoerd. Ook de machtigen ontkomen niet aan de groepsnorm
van bescheidenheid.

Hoe macht beheersbaar blijft
Hoe kunnen de minder machtigen zich beschermen tegen mogelijk machtsmisbruik? Keltner en
collega’s vermoeden dat de relatie tussen de machtige groepsleider en de minder machtige groepsleden in balans wordt gehouden door wederzijdse
invloed. De groepsleider is machtig bij gratie van
de groepsleden en wordt in zijn of haar macht
beperkt omdat de groepsleden onderling allianties
kunnen sluiten. In groepen waarin macht en
machtscontrole niet gebonden zijn aan formele
regels, vindt alliantievorming vooral plaats via
informele communicatie over het functioneren
van de leiders en andere groepsleden. Voor zover

Gelukkig leunt het welzijn van de groep niet alleen
op de controle van reputatie. Mensen hebben een
natuurlijke neiging om groepsnormen te internaliseren. Het gevolg van internalisering is dat de
groepsnormen worden opgevolgd zelfs wanneer
het voor de eigen reputatie niets oplevert. Een
belangrijke groepsnorm in de context van macht
is bescheidenheid. Bescheidenheid schrijft voor
dat mensen zich terughoudend opstellen in hun
zelfpresentatie en in hun claim op publieke goederen. In een afgeleide vorm die in het Westerse
denken bekend staat als noblesse oblige, schrijft
de norm voor dat je minder bedeelden of minder
machtigen moet helpen. Voor zover machtigen
deze norm geïnternaliseerd hebben zouden zij
minder zelfzuchtig gedrag moeten vertonen. Uit
onderzoek blijkt inderdaad dat groepsleiders die
zichzelf als prototypisch groepslid zagen, wat een
indicatie is dat zij de groepsnormen goed geïnternaliseerd hebben, zichzelf minder algemene
middelen toebedeelden dan groepsleiders die zich
niet als prototypisch lid van de groep zagen. Een
interessante bijkomstigheid uit hetzelfde onderzoek was dat niet-prototypische groepsleiders
zich wel bescheiden opstelden wanneer ze zich
voor hun beslissingen moesten verantwoorden.

Conclusie
In dit artikel werd een overzicht gegeven over psychologisch onderzoek naar de oorsprong en de gevolgen van macht. Uit onderzoek blijkt dat macht
in groepen door de groepsleden wordt toegewezen
aan mensen die een waardevolle sociale functie
hebben binnen de groep. Het verkrijgen van een
machtspositie blijkt een aantal fundamentele
gevolgen te hebben voor de manier hoe machtigen
waarnemen en nadenken. Deze psychologische
veranderingen bevorderen effectief leiderschap
maar verhogen ook het risico op machtsmisbruik.
Om de mogelijke negatieve gevolgen van macht
beperkt te houden, handhaven groepen een aantal
zelfregulerende strategieën zoals de informele
controle van reputatie en de internalisering van
bescheidenheid als groepsnorm.

Nils Jostmann is universitair docent Sociale
Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
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Het is uiteraard niet moeilijk om voorbeelden te
bedenken waarin de wederzijdse invloed tussen
machtigen en minder machtigen niet werkt.
Corrupte leiders slagen er soms in om een loepzuivere reputatie in stand te houden, terwijl andere
leiders de reputatie aan hun laars lappen en overgaan tot omkoping of intimidatie als voornaamste
middelen tot machtsbehoud. Keltners model van
wederzijdse invloed moet daarom niet worden
misverstaan als een schets van een geïdealiseerde
werkelijkheid, maar als een beschrijving van
zelfregulerende processen binnen groepen die
kunnen helpen om het probleem van machtsmisbruik beheersbaar te maken.

‘Voor mensen en dieren
geldt dat macht zelden
absoluut is en bovendien
meestal van voorbijgaande aard. Bijna elke
leider heeft te maken
met medestanders die
concessies eisen, en met
rivalen die klaar staan
om het roer over te nemen’

macht & moraal: noblesse oblige

Vergeleken met ondergeschikte deelnemers of deelnemers die in geen enkele positie zijn ingedeeld,
blijken deelnemers in een hoge machtspositie
gemiddeld optimistischer, impulsiever, en minder
voorzichtig te zijn als er ergens iets te halen valt.
Daarnaast zijn machtigen eerder geneigd om
dingen in een breder perspectief te plaatsen dan
minder machtigen. Anders gezegd, machtigen zien
eerder het spreekwoordelijke bos door de bomen.
Deze beloningsgeoriënteerde, globale focus is erg
handig voor leiders omdat ze hierdoor visie en richting kunnen geven aan de groep. Helaas hebben
dezelfde eigenschappen ook een keerzijde. Machtigen zijn minder snel geneigd om het perspectief
van anderen over te nemen en ze verkiezen weleens
het eigenbelang boven het groepsbelang, vooral als
hun eigen machtspositie niet veilig is. Kortom, het
verkrijgen van macht brengt een aantal psychologische veranderingen met zich mee die positief én
negatief kunnen uitpakken voor de groep.

deze communicatie plaatsvindt in afwezigheid
van diegene over wie er wordt gesproken (zoals in
het geval van roddelen), kunnen de machtigen er
weinig aan doen. De beste manier voor machtigen
om hun reputatie hoog te houden en zodoende
hun machtspositie te legitimeren is door zich
voorbeeldig te gedragen.
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persoonlijkheidstest worden ingedeeld óf in een
leidinggevende positie waarin zij opbrengsten
mogen verdelen óf in een ondergeschikte positie
waarin zij geen invloed hebben. In werkelijkheid worden alle deelnemers op basis van toeval
ingedeeld. De toevallige indeling zorgt ervoor
dat persoonlijkheidskenmerken geen systematische invloed hebben op de resultaten omdat
bijvoorbeeld extraverte personen evenredig over
alle posities verdeeld zijn. Na de indeling worden
gewoonlijk verschillende psychologische tests
afgenomen om te kijken hoe de machtspositie
iemands denken en gedrag beïnvloed.

Terugkeer van de moraal in politiek en samenleving

Wat drijft mensen die macht verwerven? In zijn
recente boek ‘Taboe: macht’ beschrijft Peter van
Lonkhuijzen op grappige wijze hoe in organisaties
en bedrijven de uitoefening van macht invloed
heeft op de gedragspatronen van de deelnemers
aan het (macht-) spel. Hij komt tot de conclusie
dat wat er binnen bedrijven gebeurt niet veel
afwijkt van wat er zich afspeelt in een apenkolonie. Hij baseert zijn verder diepgaande analyse op
sociologisch en psychologisch onderzoek, zoals
het beruchte ‘Stanford prison experiment’. In dat
experiment werd een groep studenten verdeeld in
bewakers en gevangenen. Na twee dagen waren
de eersten veranderd in sadisten en werden de
gevangenen, na een korte fase van opstandigheid,
passief en lusteloos. Een voorbeeld van machtsuitoefening zonder moraal.
Dat machtsuitoefening zonder moraal verkeerd
kan uitpakken, blijkt ook uit een column van
Louise Fresco, hoogleraar aan de UvA, in het NRC

Handelsblad van 28 april jl. onder de titel ‘Karikaturen van leiderschap; over de tekortschietende
leiders van de landen van Afrika’. Zij somt in haar
verhaal een hele serie mogelijke oorzaken op waar
Afrika ‘met meer dan gemiddeld slechte leiders
opgescheept zit’: (neo-) kolonialisme, tribale
gebruiken, invloeden Koude Oorlog. Het leidt
er volgens haar toe dat ‘Afrikaanse leiders zich
chronisch onzeker voelen en staan (zij) daardoor
op hun strepen zoals uit talloze diplomatieke
incidenten (blijkt)… Daarbij komt hun afhankelijkheid van geldgevers. Zo voelt iedere leider zich
gemarginaliseerd, wat leidt tot overcompensatie.
Wie in zijn hart niet overtuigd is van zijn kracht,
maakt van zijn leiderschap een karikatuur. Dan
wordt macht gelijk aan extreme willekeur, het afwijzen van iedere kritiek, het kweken van een sfeer
van samenzwering en wantrouwen en het gebruik
van publieke middelen ten behoeve van de eigen
groep. Van zo iemand kan geen inzet verwacht
worden ten bate van het land als geheel’.

Een katholieke bijdrage
In 2006 werd de Rotterdamse bisschop mgr. A.
van Luyn uitgedaagd een nadere uitwerking
en uitdieping te geven aan de relatie ‘religie en
samenleving’. Het leidde tot een doorwrochte
stellingname in de zogeheten Burgermeesterslezing met als titel ‘Het belang van metapolitiek: de
diepere dimensie van de politiek’. Wat zijn stelling
is, wordt duidelijk uit het volgende citaat: ‘Het
is niet dankzij de politiek en evenmin dankzij de
democratische rechtsstaat dat de wezenlijke humane waarden ontstaan. Die waarden danken niet
hun ontstaan en gelding aan de politieke en de
democratische rechtsstaat, maar moeten daarin
wel beschermd en gegarandeerd worden. Ze zijn
voorgegeven met het menselijk bestaan, zowel
van de afzonderlijke persoon als van de interpersoonlijke relaties. Het is niet aan de politici
om te bepalen welke de fundamentele rechten van
de menselijke persoon zijn en wat ze inhouden.
Als alle burgers zijn ze geroepen om deze zelf te
respecteren en ze te laten respecteren, precies op
grond van de functie die ze als politici hebben’.
Van Luyn, sprekend over geloof, gaat er van uit
dat ieder mens, meer of minder bewust, een eigen
visie ontwikkelt op het leven. Hij stelt dat we van

Een protestante bijdrage
De behoefte aan geestelijk leiderschap wordt
nog veel sterker verwoord door voormalig
ambassadeur en Fellow World Academy of Art and
Science Edy Korthals Altes in zijn boek ‘Spiritual
Awakening’. Korthals Altes stelt dat er sprake is
van een morele crisis in onze samenleving. Dit is
naar zijn mening zo ernstig dat een simpel appèl
op waarden en normen niet voldoende is, maar
dat we dieper moeten graven. Het gaat namelijk
om een herbezinning op onze levenshouding. Die
bepaalt immers onze houding ten aanzien van
mens, materie en natuur. In de huidige situatie
is er van alles mis met die houding, kijk maar
naar de financiële crisis (hebzucht), de milieuen energiecrisis (geen duurzame aanpak; en het
feit dat het evenwicht tussen geest en materie
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politici mogen verwachten dat ‘zij een dergelijk
verworven levensvisie laten meewegen in concreet
beleid en te nemen beslissingen’. In het vervolg
van zijn lezing gaat de bisschop dieper in op wat
die humane waarden behelzen. Niet alleen de kerk
heeft ze omschreven, maar ze zijn ook onder andere in vn en eu-verband vastgelegd voor universeel
gebruik. Het verschil is dat de kerk er aan toevoegt
dat ‘de bijbelse Godservaring de verankering is van
de fundamentele humane waarden. Deze zijn immers voorgegeven, voor het menselijk bestaan en
samenleven, d.w.z.: meegegeven in de menselijke
natuur, zoals deze door God geschapen is’.
In de conclusie die Van Luyn in zijn voordracht
geeft, staat deze laatste opvatting de interculturele dialoog, als ook de dialoog tussen geloof
en samenleving, niet in de weg. Ook voor hem
blijft de scheiding tussen kerk en staat daarbij
onverlet. Hij verwijst in dat verband naar de eerste
encycliek van paus Benedictus xvi ‘Deus Caritas
Est’, waarin staat dat ‘de kerk de staat niet mag
en kan vervangen en zich de politieke strijd mag
toe-eigenen’, maar hij voegt er onmiddellijk aan
toe dat ‘de kerkgemeenschap en de afzonderlijke
individuele gelovigen en de gelovigen in vereniging bij deze strijd om een rechtvaardige ordening
van de samenleving en van de staat niet afzijdig
mogen blijven. Dat houdt dus in dat politiek en
geloof op elkaar betrokken zijn’. In de discussie
over macht en moraal dient er plaats te zijn voor
geestelijk leiderschap.

macht & moraal: noblesse oblige

door Frits Prillevitz

Nu is het natuurlijk makkelijk om te kijken naar
foute situaties zoals in de gegeven voorbeelden uit
het gevangeniswezen, of het leiderschap in Afrika,
maar de vraag is hoe machtsmisbruik tegen te
gaan? Hoe kunnen mensen – bestuurders en/of
burgers – verantwoordelijk met hun macht omgaan? Deze vraag is niet nieuw, en al eeuwenlang
is getracht er een antwoord op te geven vanuit de
joods-christelijke traditie; de christelijke waarden
en normen. Door de secularisatie van de laatste
decennia is dit discourse wat naar de achtergrond
verdwenen. Volgens de Canadese filosoof Charles
Tayler is het weer tijd voor een nieuwe dialoog
tussen gelovigen en ongelovigen, zo stelt hij in
een interview met Bas Heijne (NRC Handelsblad,
15 mei 2009) naar aanleiding van de Nederlandse
vertaling van zijn boek ‘A secular age’. Een verkenning van wat uit de christelijke levensvisie recent
aan deze dialoog is bijgedragen, zowel vanuit
rooms-katholieke als protestantse hoek, is mijns
inziens zinvol en het doel van deze bijdrage.

idee juni 2009
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De samenleving lijkt in een morele crisis te verkeren. Bankiers
eigenen zich riante beloningen toe, burgers en bedrijven putten
zonder oog voor de toekomst natuurlijke hulpbronnen uit,
fatsoen op straat lijkt ver te zoeken. Frits Prillevitz meent dat voor
de terugkeer van de moraal in politiek en samenleving geleerd kan
worden van bijdragen uit de geestelijke en spirituele hoek.
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zoekgeraakt is (‘ego- en gretigheidscultuur’). Die
beweringen worden gestaafd door uitspraken van
gezaghebbende figuren (o.a. Al Gore ziet in de
globale milieucrisis ‘een uiterlijke manifestatie
van de innerlijke geestelijke crisis’).
Boeiend is dat Korthals Altes in het bijzonder de
huidige situatie in Europa onder de loep neemt,
omdat zijns inziens de eu een nieuwe impuls
nodig heeft. ‘Er is immers nogal wat angst en
onzekerheid over een teveel naar binnen gericht
Europa, een mentaliteit van ieder voor zich,
onvoldoende besef van lotsverbondenheid. Er is
zelfs een vrees voor terugval in nationalisme en
ontrafeling van het integratieproces. De eu heeft
daarom dringend behoefte aan een diepere bezieling’. Daarom, zo bepleit hij, moeten we zoeken
naar een herbronning van onze vastgelopen cultuur. Voor de Europese cultuur zijn dat de klassieken, joodse, christelijke godsdienst en de islam.

‘Er is sprake van een
morele crisis in onze
samenleving. Dit is zo
ernstig dat een simpel
appèl op waarden en
normen niet voldoende
is. We moeten dieper
graven. Het gaat
om een herbezinning
op onze levenshouding’

Hierin ‘vinden we waarden zoals: gerechtigheid,
vrede solidariteit, matiging, soberheid, eerbied
voor het leven en verantwoordelijkheid van de ons
toevertrouwde aarde’. En dan komt de kern van
zijn betoog: ‘Spiritualiteit geeft kracht aan deze
waarden!’ Hij werkt de essentie hiervan uit naar de
harde werkelijkheid van onder andere de economie (naar duurzaamheid en solidariteit), vrede en
veiligheid (van awe inspiring military power naar de
inzet van soft power) en de eu (oprichting van de
European council of religeous leaders).

Mous Voorrecht
en achterklap
Ooit zat ik in de gemeenteraad, uiteraard voor D66, en in die tijd ging het er
in onze vergadering stevig aan toe. Zo verzocht eens een fractielid van de
VVD de voorzitter om een eind te maken aan ‘het geblaf van die rode honden
aan de overkant’… Diezelfde fractie werd geleid door een houwdegen van een
vrouw. Ze was briljant: scherp, op de hoogte, gevat en niet wat je noemt links.
Het debat met haar moest je goed voorbereiden, haar korte metten waren
fameus en ook het college zag gespannen uit naar haar inbreng. Ze leidde een
fractie die negen van de eenentwintig zetels bezette. Kortom, ze was wat je
noemt een vrouw met aanzien, in de raad en daarbuiten. Van haar heb ik mijn
belangrijkste les over macht geleerd. Want toen ze wethouder werd veranderde
diezelfde ijzeren dame een toonbeeld van waardige nuance. Geen scherp woord
ontsnapte haar lippen, zij luisterde aandachtig naar ieders bijdrage en ging
daar met respect op in. Ik zag haar serieus voorstellen in overweging nemen
die zij voorheen als dolzinnig zou hebben afgedaan. Dat verraste mij natuurlijk, totdat tot me doordrong dat juist de macht waarmee zij was bekleed haar
noopte tot die milde wijsheid. Dat zij er zich van bewust was dat het pluche
geen rechten geeft en vele plichten kent. Zoals vergaande openheid en absolute
betrouwbaarheid.

Tot slot
De roep om ethisch verantwoord handelen, zowel
in het publieke en private domein, klinkt steeds
luider. Het zou mijns inziens D66 als vrijzinnig
liberale partij niet misstaan, indien er expliciet
meer waardering zou zijn voor bijdragen uit
de geestelijke en spirituele, en zeker niet alleen
godsdienstige (met nadruk hier gesteld!), hoek.
Een vrij, maar zinnig meedenken over een nadere
verdieping van alle richtingwijzers die D66 voor
de toekomst heeft geformuleerd is gewenst.
Korthals Altes vatte zijn filosofie kernachtig
samen ‘geen omkeer zonder inkeer’. Nu voor de
partij hernieuwde regeringsverantwoordelijkheid
in het verschiet ligt is dat geen slecht principe om
ter voorbereiding aan te hangen.

Frits Prillevitz is redacteur van idee.

D66 schrijft dat macht en moraal hand in hand moeten gaan, want dat
adeldom verplicht en dat talent verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
In de tijd dat de adel machtig was maande het ‘noblesse oblige’ die macht niet
te misbruiken. D66 is gegrondvest op het hervormen van de macht. Maar
voor die ideeën bestaat een in de tijd sterk wisselende belangstelling. In onze
huidige politiek bestaat een opmerkelijk gebrek aan interesse voor het wezen
van en de controle op de macht. Het populisme grijpt in hoog tempo om zich
heen en dat richt zich per definitie op de machteloze massa. Voedt die eerst
met achterdocht door een overmaat aan macht toe te kennen aan bijvoorbeeld
Europa, de media of de politiek. En tracht vervolgens aanhang te verwerven
door systematisch het eigen nest te bevuilen; een neerbuigende schoffering
van de zorgvuldigheid en de regels die de parlementaire democratie, de
spreiding van de macht, omringen.

Marijke Mous

In nauwe relatie daarmee ontwikkelt zich nog een griezelig fenomeen: de
macht die zich baseert op de moraal. Het schenden van fundamentele vrijheden bij een vermoeden van wetsovertreding wordt in sommige kringen al
bijna vanzelfsprekend gevonden. Onze voordeur is niet meer wat hij was. Veel
mensen willen stemmen op de man die overheidsmacht wil misbruiken ten
opzichte van medeburgers die een geloof aanhangen dat door hem als inferieur wordt bestempeld. Piet Hein Donner verdient onze steun als hij anderen
geen gedrag wil opleggen dat hij zelf uit geloof betracht. Als hij stelt dat wie
de staatsmacht gebruikt om zijn geloof te belijden of een ideaal te realiseren,
doorgaans met bloed aan zijn handen eindigt. Dat is christelijke adel.

door Sven-Ake Hulleman

Alhoewel Nederland een democratie heeft, is er feitelijk sprake
van een leidende elite. In hoeverre gaan onze politieke leiders
verantwoord met hun macht om? Sven-Ake Hulleman gaat terug
naar de tijd van de oude Grieken en bekijkt welke Platoonse deugden van toepassing zijn op de Nederlandse elite: wijsheid, dapperheid, zelfbeheersing en rechtvaardigheid.

De Platoonse aristocratie
De grondlegger van onze academische wereld,
Aristocles, beter bekend als Plato, leefde in de
tijd van de Atheense democratie. Hij verfoeide
de democratie omdat deze niet genoeg autoriteit
kent en onvermijdelijk zal leiden tot een tirannie,
volgens hem de hoogste vorm van immoraliteit.
Bijvoorbeeld door een in retorica bedreven
persoon die, door te beweren wat de meerderheid
wil horen, zijn eigen agenda kan verwezenlijken.
Dat de tirannie vermeden moet worden binnen de

De Nederlandse democratie
Is onze leidende klasse zich bewust van zijn morele plicht? Is er genoeg zelfreflectie bij de leiders
aanwezig om wijsheid, dapperheid en beheersing
tot rechtvaardigheid te laten leiden? Of heeft
partijpolitiek hen aan ons opgedrongen? Het
antwoord op die laatste vraag is ja. Het gevolg
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met een vierjaarlijks stemrecht op partijpolitici
wiens vermogens en deugden we eigenlijk niet
kennen. Ongeacht de democratie is er sprake van
een politieke elite die de macht in handen heeft.
Deze macht is verbonden met een moraliteit; want
hoe verantwoordelijk gaan onze leiders met hun
macht om?

Alvorens te kunnen spreken over moraliteit bij
hedendaagse politici is het van belang om op
te merken hoe en waarom Plato de toenmalige
actoren in de democratie beschuldigde van immoraliteit. Plato verweet de leiders in de volksvergadering manipulatie van de leden doordat zij hun
financiële middelen en retorica inzetten om hun
eigen, soms verborgen, belangen te verdedigen.
Onder andere in het proces tegen Sokrates leidde
dit tot een onrechtvaardig vonnis, hoewel volledig
democratisch gelegitimeerd.
Plato stelde dat een mens (Latijn voor: verstand,
geest) bestaat uit drie delen: verstand, moed en
begeerte. De daarbij behorende deugden zijn wijsheid, dapperheid en zelfbeheersing. Verbonden
vormen deze drie de hoogste deugd: de rechtvaardigheid. Mensen zijn in ongelijke mate begaafd
met deze deugden. De leidende klasse, herkend
als hebbende de hoogste mate van gecombineerde
deugden en derhalve gericht op rechtvaardigheid,
beschermt het volk en het volk steunt de leidende
klasse. De zo ontstane aristocratie is er één die
stoelt op een elite die elitair is op grond van
moraliteit, zowel wijs, als dapper en beheerst. In
de Platoonse aristocratie is geen sprake van overerfbaarheid, eenieder wordt slechts als aristocraat
gezien indien hij zich qua deugdzaamheid weet
te onderscheiden. Hoewel hier sprake is van een
ideale situatie kunnen we dit moraliteitsidee als
sjabloon op onze hedendaagse democratie leggen.

Macht & moraal: noblesse oblige

Politiek
leiderschap

‘In de Platoonse
aristocratie is geen
sprake van overerfbaarheid, eenieder
wordt slechts als
aristocraat gezien
indien hij zich qua
deugdzaamheid weet
te onderscheiden’

democratie is grotendeels de verantwoordelijkheid van de democratisch gekozen leiders zelf. Als
zij zich gewetensvol opstellen en een rechtvaardige samenleving weten neer te zetten, weten zij
de onvrede van het volk te voorkomen en zo de
tirannie te vermijden. Het gewetensvolle schuilt
daarin dat zij zichzelf ondergeschikt maken aan
de samenleving en zich niet-aflatend de vraag
stellen: is deze beslissing een goede? Kan ik deze
tegenover anderen en mezelf verdedigen?
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De veelgeroemde Atheense democratie was niets
anders dan een aristocratie, onze parlementaire
democratie is niets anders dan een particratie
(partijendemocratie). Daar waar de Atheense
burgers zich lieten beïnvloeden door redenaars in
de volksvergadering op de berg Pnyx en zichzelf in
de volksrechtbanken een klassenjustitie – gebaseerd op inkomen en retorica – zagen hanteren,
zo ziet Nederland anno nu zich geconfronteerd

‘Leiderschap is onlosmakelijk verbonden met
het nastreven van rechtvaardige wetten en een
rechtvaardige maatschappij. De elite, het liefst
bestaande uit deugdzame mensen, maar ook
wanneer dit niet het geval is, moet in staat zijn,
of gewezen worden op de morele verantwoordelijkheden die met leiderschap gepaard gaan’

Leiderschap is onlosmakelijk verbonden met
het nastreven van rechtvaardige wetten en een
rechtvaardige maatschappij. De elite, het liefst
bestaande uit deugdzame mensen, maar ook
wanneer dit niet het geval is, moet in staat zijn,

Sven-Ake Hulleman is jurist en afgestudeerd in de
juridische beroepsethiek. Hij doceert klassieke talen aan
het gymnasium Celeanum in Zwolle. Hij is medewerker
van het Kenniscentrum D66.

<
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of gewezen worden op de morele verantwoordelijkheden die met leiderschap gepaard gaan.
Een leider moet zijn eigen deugden weten te
beoordelen, moet zijn deugdzaamheid ook als zijn
belangrijkste politieke instrument zien, omdat
zij gericht is op het goede. Hij moet proberen zijn
eigen begeerte als ondergeschikt te zien aan zijn
moed en vooral zijn wijsheid. Misschien is Plato
zijn idee van een koning-filosoof zo gek nog niet
als we het ombuigen naar de verplichting van de
leidende elite om gericht op algemene rechtvaardigheid te zijn. Dan is onze democratie misschien
slechts een beoordelingssysteem van onze
benoemde aristocraten, maar als we daardoor een
rechtvaardige samenleving weten te bestieren,
dan is het een spreekwoordelijke kniesoor die daar
over valt.

Sven-Ake Hulleman Politiek leiderschap

Beter nog is het als duidelijk wordt voor de leiders
van ons land, dat zij feitelijk de nieuwe aristocraten zijn, gekozen uit vertrouwen, en dat ze de bijbehorende taak hebben zich voortdurend rekenschap te geven van hun morele verplichting. Het
aloude noblesse oblige. Toen Balkenende het durfde
om het volk ‘dom’ te noemen en hen niet in staat
achtte om rechtvaardige belangenafwegingen te
maken, beging hij twee cruciale fouten. Het volk
is niet dom. Het is perfect in staat, al is het soms
op onderbuikgevoel, om de rechtvaardigheid te
kennen. Bovendien, als hij het volk informatiege-

brek verwijt dan is het zijn plicht om hen voor te
lichten en zijn eigen (in zijn ogen waarschijnlijk
en hopelijk wel juiste, volledige en rechtvaardige)
visie op de legitimatie van beleid, keuzes en
rechtvaardigheid toe te lichten. Dat het moeilijk
is om een goed leider te zijn en dat er moeilijke
keuzes gemaakt moeten worden zijn feiten, maar
een goed leider kan aan zijn volk duidelijk maken
dat hij met verstand, moed en naar geweten
heeft gehandeld. Geen volk zal zijn leider(s) dan
afvallen. Geen tirannie zal dan ontstaan. Wouter
Bos deed dat op goede wijze toen hij aan het volk
uitlegde dat hij de wet had overtreden door het
parlement niet om goedkeuring te vragen voor
de aankoop van ABN-Amro, maar dat hij dat deed
omdat haast geboden was en dat de gevolgen van
wachten nog veel ernstiger zouden zijn. Of het een
retorische truc was, of dat er echt sprake was van
een moedig en gewetensvol optreden, dat oordeel
ligt bij eenieder afzonderlijk. In ieder geval
gedroeg hij zich als een aristocraat.

macht & moraal: noblesse oblige

Het is niet zozeer van belang om te zien waar een
leider vandaan komt maar wel in hoeverre zijn
deugdzaamheid tot ontwikkeling is gekomen. Het
is de plicht van de leidende klasse om vanuit de
eigen deugden te zoeken naar de grootst mogelijke rechtvaardigheid. Buiten enig eigen belang
om. Dit besef lijkt afwezig bij individuen die wel
politieke macht ambiëren maar zich geen rekenschap geven van de morele verplichtingen die daar
bij horen. Een en ander laat zich verklaren door
de zweem van nepotisme en vriendjespolitiek
die rondom het verkrijgen van politiek baantjes
hangt. Je kunt je afvragen of Fortuyn en Wilders
met de benoeming van een corrupte regentenklasse, en een immorele grachtengordel, slechts holle
frasen lanceerden of dat zij ergens een kern van
waarheid wisten te raken, in ieder geval erkend en
gevoeld door een grote schare aanhangers.

Kunnen we onze oligarchen het gebrek aan deugd
kwalijk nemen? Wij hebben zelf een systeem
neergezet waarin ongeschoolde of immorele
personen zich verkiesbaar kunnen stellen. Met retoriek die voor velen niet doorzichtig is, weten zij
zich vervolgens te verkopen aan de massa en hun
stemmen te winnen. Maar toch kunnen we hen
wel degelijk aanspreken op hun gedrag. Sterker
nog, dat is een plicht die we gezamenlijk hebben,
behorend bij ons stemrecht. Als het parlement de
regering in de gaten houdt, dan is het electoraat
de aangewezen entiteit om het parlement kritisch
te bekijken. Met de rechtvaardigheid, hoe ingewikkeld deze ook moge zijn, als leidraad.
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daarvan is dat Nederland op zoek lijkt naar een
leider omdat het zijn regentenklasse, zijn door
de kiezers zelf benoemde aristocraten, niet meer
vertrouwt. Achterkamertjespolitiek en ongenuanceerde uitspraken hebben geleid tot een beeld
van politici als: gericht op eigenbelang, zich
verschuilend achter het politieke systeem en vaak
zelfs ronduit dom.

‘Wat mij opvalt is dat de Nederlandse staatsregeling geen enkele aandacht besteedt aan de grenzen
van de publieke macht en ook niet aan de doelstellingen,’ vertelt Jan Vis. ‘Je zou kunnen zeggen dat
onze constitutie amoreel is’.
We, the people
Dat is een opvallend verschil met de Amerikaanse
grondwet, waarin ‘We, the people of the United
States’ wil streven naar ‘life, liberty and the pursuit
of happiness’; de Franse, die uitgaat van ‘liberté,
egalité, fraternité’ en de macht definieert als
‘gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple’; of de Duitse: ‘Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem
Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem
vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen,
hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben’.
Dit betekent dat in de Nederlandse grondwet de
souvereiniteit niet is geregeld, anders dan met de

aanhef voor onze wetten met ‘Wij Beatrix bij de
gratie Gods…’ Jan Vis: ‘Dat onze grondwet ‘leeg’ is,
heeft te maken met de grote verdeeldheid over de
functie van de staat. Dat komt omdat het koningschap ons eerst door Napoleon en vervolgens na
Waterloo door het Congres van Wenen is opgelegd
en dus een reactionaire oorsprong had, zonder
enig idealisme. Omdat het meningsverschil onoplosbaar is, laten we het maar zitten. Maar vanwege
dat principiële verschil over de hoogste macht
komen we aan doelstellingen, dat wil zeggen een
publieke moraal of een zedenleer voor publiek
gedrag helemaal niet meer toe’.
Scheiding van kerk en staat
De Nederlandse grondwet bevat wel een paar
grondrechten, ook sociaal, maar die behandelen
slechts een paar onderdelen en zijn bovendien
niet afdwingbaar. Veel principiële zaken worden
helemaal niet, of slordig genoemd. De scheiding
van kerk en staat heeft geen constitutionele basis

Voetbalcompetitie
Het verwateren van de partijpolitieke doelstellingen heeft intussen niet geleid tot het verdwijnen
van die partijen. Omdat zij de wetgeving beheersen kunnen ze zichzelf overeind houden met hulp
van een nauwelijks te veranderen kiesstelsel en
overheidssubsidies. Vis: ‘Daardoor gaat onze politieke strijd steeds meer lijken op de voetbalcompetitie: het gaat vooral om winst en verlies. Wat
daar dan vervolgens mee wordt gedaan ontgaat de
meeste kiezers. Hun wordt op geen enkele manier
de kans gegeven om zich uit te spreken over de
machtsvorming’.
Irak-enquete
Het ontbreken van een publieke zedenleer werkt
opportunisme in de hand of maakt die toch in elk
geval mogelijk. Dat de belangrijkste begrippen
(zoals de vertrouwensregel) niet met name worden
genoemd, betekent dat je er altijd wat mee kunt
rommelen. Dat gebeurde volgens Vis bijvoorbeeld

29
Arthur Olof Soevereiniteit als partijpolitiek speeltje

Soevereiniteit als
partijpolitiek speeltje

Trias politica
Een machtenscheiding, zoals in Montesquieu’s
trias politica (uitvoerend, wetgevend, rechtsprekend) voorzien, bestaat in Nederland alleen als
idee maar is geen grondwettelijk voorschrift. Vis:
‘Rechters mogen Kamerlid zijn, gemeenteraadslid
of Statenlid. Zelfs het ministerschap is hun
volgens mij niet verboden’. Ambtstermijnen van
ministers zijn niet begrensd, de vertrouwensregel
is niet in de grondwet verankerd. Aantreden, aanblijven en aftreden van ministers is een formele
beslissing van de koning, die zelf trouwens ook
zonder instemming van het volk de troon bestijgt.
Een regering hoeft ook niet naar het parlement
voor de installatie (investituur).
Jan Vis: ‘Elke poging om hierin verandering te
brengen is door de christen-democraten geblokkeerd. Al die omissies zijn natuurlijk niet zo
heel erg. Maar kijk je naar de echte motieven
van onze politici, dan kom je niet terecht bij een
algemeen aanvaarde doelstelling maar bij de
beginselen en doelstellingen van de afzonderlijke
politieke partijen. En daaruit volgt dan weer dat
het parlement de plaats is waar die doelstellingen
worden nagestreefd. De volksvertegenwoordiging
is dus niet de plaats waar het volk zijn opvattingen verwoordt, maar het middel om partijpolitieke doelstellingen te realiseren. De enige
groepering waarvoor het dienen van de publieke
zaak misschien wel het principiële uitgangspunt
was, zijn de oorspronkelijke liberalen, die vonden
dat uit de botsing der opinies in het parlement
de waarheid tevoorschijn kwam. Zij waren tegen
politieke partijen en fractievorming en huldigden
werkelijk het principe van het besluiten zonder
last of ruggespraak’.

‘Dat onze grondwet ‘leeg’
is, heeft te maken met
de grote verdeeldheid
over de functie van de
staat. Dat komt omdat
het koningschap ons
eerst door Napoleon en
vervolgens na Waterloo
door het Congres van
Wenen is opgelegd en
dus een reactionaire
oorsprong had, zonder
enig idealisme’
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en bestaat volgens Vis ook niet, want dan zou de
zondag als christelijke rustdag geen wettelijke
basis hebben. Een onderwijsstelsel waarin de staat
betaalt maar organisaties met vaak sterke banden
met kerkgenootschappen voor de invulling
zorgen, maakt deze scheiding al even kwestieus.
Al evenmin ligt constitutioneel vast dat Nederland
een rechtsstaat is, een staat die handelt op grond
van wetten die door de vertegenwoordiging van
het volk is vastgesteld. Machtsmisbruik (détournement de pouvoir) heeft lang op juridische
erkenning moeten wachten.
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De scheiding van de machten is in Nederland nooit goed geregeld
geweest. Daarom kan een coalitie afspraken maken over ‘ononderhandelbare dingen’ zoals de controle die het parlement over haar
uitoefent, krijgen ministers gewoon een andere portefeuille als
ze zijn weggestuurd en zijn Kamerleden geen volksvertegenwoordigers maar partijpolitieke ijveraars. Wie waagt het over normen
en waarden te spreken als hij ze op dit niveau niet respecteert? Jan
Vis, emeritus hoogleraar staatsrecht en voormalig lid van de Raad
van State, plaatst kritische kanttekeningen bij de ‘parlementaire’
handel en wandel.
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bij minister Verdonk. Na de tegen haar gerichte
motie van afkeuring bleef zij minister, zij het
met een andere taak, omdat het de VVD niet goed
uitkwam om de toen nog populaire VVD’er aan de
kant te zetten.
Het opportunisme wordt verder bevorderd door
het ontbreken van constitutionele rechtspraak.
Parlementsleden oordelen zelf over de vraag of
aan normen wordt voldaan. In een stelsel met
constitutionele rechtspraak zou het volgens Vis
ongetwijfeld onrechtmatig zijn geoordeeld om
in de kabinetsformatie het enquêterecht weg te
geven, zoals de PvdA deed inzake Irak. Hans van
Mierlo deed dat heel fijn uit de doeken bij Pauw
& Witteman: in de coalitieonderhandelingen
had Wouter Bos iets weggegeven wat helemaal
niet van hem was, wat tot de ‘ononderhandelbare
dingen’ behoort: het onvervreemdbare recht van
het volk op de waarheid, zeker in zo’n ernstige
kwestie als het besluit tot oorlog. Dit grondbeginsel hebben Kamerleden in beheer namens het
volk. Dat de PvdA-Kamerfractie akkoord ging met

het uithollen van dit grondbeginsel, was een nog
grotere doodzonde. Macht en breideling van de
macht zijn in Nederland zozeer verstrengeld dat
het een dodelijke omhelzing dreigt te worden,
aldus Van Mierlo: ‘We springen zo luchthartig om
met de basisprincipes van onze democratie dat
het echt angstwekkend wordt. Ook de mensen die
de macht vormden, zouden het instinct moeten
hebben gehad dat ze in democratisch opzicht iets
onzedelijks aan het doen waren. Als je in de kleine
zaken normen en waarden zo belangrijk vindt,
steekt het voor toch schril af dat je bereid bent
over zulke grote normen en waarden heen te walsen’. Jan Vis concludeert: ‘Het is erg dat ons land
van dominees en zedenprekers nooit een publieke
zedenleer heeft voortgebracht’. En het feit dat de
drie coalitieleiders studiegenoten waren aan de
calvinistische Vrije Universiteit, heeft daar dus
weinig aan kunnen veranderen.

Vis De opvolger
Natuurlijk vliegt onze luchtmacht over een tijdje met de jsf. Het beste wat tegenstanders van de Joint Strike Fighter kunnen bereiken, is dat we nog wat langer
doorvliegen met de F16. Maar dat is het dan wel. Wie denkt dat een ander toestel
toch nog kans maakt, moet zich een beetje verdiepen in de cultuur en mentaliteit
van onze luchtmacht.
De houding van onze volksvertegenwoordiging bij het aanschaffen van nieuw wapentuig levert al generaties lang wonderlijke taferelen op. Heel wat parlementariërs
vinden het kopen van nieuw spul eigenlijk altijd weggegooid geld. Het staat maar
weg te roesten en als het wordt gebruikt zijn het toch vooral ‘toys for the boys’. In de
jaren twintig beleefde Nederland een diepe crisis toen de regering bij wet de uitbreiding van de marine wilde vaststellen. De wet werd verworpen omdat heel links
tegen was en ook nog een stuk of wat katholieken. Het kabinet vroeg ontslag maar
na vier mislukte formateurs en stevig ingrijpen van Wilhelmina persoonlijk werd
het ontslag geweigerd. Met al zijn omvangrijke koloniën bleef Nederland zitten
met een ondermaatse marine en de slag op Javazee was dan ook kansloos. Met de
landmacht ging het niet veel beter. In 1940 gaf ons leger nauwelijks partij. ‘Dat nooit
weer’ was de houding toen de Koude Oorlog uitbrak en Nederland overtuigd navolid werd. Met de bewapening waren weinig problemen. De Amerikanen gaven ons
straaljagers cadeau, de bouw van grote nieuwe vliegvelden voltrok zich razendsnel
want mogelijkheden om bezwaar te maken bestonden nauwelijks – trouwens met
de Russen zo vlak bij was bezwaar maken al gauw een soort landverraad.
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‘Onze politieke strijd gaat steeds
meer lijken op de voetbalcompetitie:
het gaat vooral om winst en verlies.
Wat daar dan vervolgens mee wordt
gedaan, ontgaat de meeste kiezers.
Hun wordt op geen enkele manier de
kans gegeven om zich uit te spreken
over de machtsvorming’

De navo was het begin van de Amerikanisering van de luchtmacht. Al snel kwam
de Thunderjet die ook het voornaamste vliegtuig werd in bijna alle andere navoluchtmachten (België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Italië, Noorwegen,
Turkije, Portugal, en zelfs Frankrijk totdat De Gaulle daar de baas werd). De
Amerikanen sleten het toestel ook aan Taiwan en Iran – toen nog een gewaardeerd
bondgenoot. Een en hetzelfde toestel voor al die luchtmachten. Dat was makkelijk
en gaf het bondgenootschap inhoud: jongens uit verschillende landen troffen
elkaar bij de trainingen in Amerika. Ze raakten bevriend en beleefden hetzelfde;
je had aan een half woord genoeg. Onderhoud en reparatie was niet gebonden aan
lands- en taalgrenzen. Zo ging het met de opvolgers ook: Thunderstreak, Starfighter.
In de jaren zeventig begon bij ons weer wat oppositie te komen. De Starfighter
was aan vervanging toe en er was iets goedkopers op de markt. De Franse vliegtuigfabrikant Dassault wilde ons de Mirage slijten. Maar ja , een Frans toestel… Vredeling, als minister van Defensie in het kabinet Den Uyl, besloot tot de F16.
De weerstand binnen de PvdA elimineerde hij met het befaamde ‘congressen kopen
geen vliegtuigen’.

Jan Vis

Nu zijn we een kwart eeuw verder en weer zijn er politici die de Amerikanisering
willen doorbreken met een goedkoper toestel. Misschien is de Saab echt wel beter
– maar het voornaamste bezwaar is natuurlijk dat het geen Amerikaans vliegtuig
is, zelfs geen product van een navo-land. Wie in de Saab vliegt schendt langjarige
tradities en wordt een soort outcast. ‘Waar vlieg jij nou in?’ wordt straks de pijnlijke
vraag voor Nederlanders die op een navo-basis landen. Je kunt dan wel uitleggen
dat de Saab ook heel goed is – maar het is toch net alsof je met de verkeerde kleren
op een feestje verschijnt. Goed beschouwd is er nog één troef voor de tegenstanders
van de jsf: de staatsecretaris zelf. Jack is wel handig, maar niet vertrouwenwekkend. En dat heb je bij zoiets juist wel nodig. Dick Berlijn zou het beter doen.

In hoeverre mag je als liberaal de individuele
vrijheid ondergeschikt maken aan het algemeen
belang? Dat de individuele vrijheid vaak moet
wijken voor het algemeen belang zullen zowel
liberalen als niet-liberalen onderschrijven. Politie
en rechter hebben het recht om iemand die zich
aan een misdrijf schuldig maakt van de straat
te plukken en misschien zelfs in het cachot te
stoppen. En zelfs degene die in het geheel niets
misdaan heeft, kan in geval van oorlog voor de
militaire dienst worden opgeroepen – met als mogelijk gevolg dat hij zelfs zijn leven offert aan het
algemeen belang. Een grotere inbreuk op iemands
individuele vrijheid is niet denkbaar.
Daarbij doet zich wel iets geks voor. De grootste
inbreuken op de individuele vrijheid accepteren
we soms zonder aarzelen (zoals het sterven voor
het vaderland of vreemder nog, voor de bestrijding
van de Taliban, die hier nog nooit niemand een
haar krenkte), terwijl we ons soms verbazingwekkend druk kunnen maken over de kleinste inbreuken daarop (zoals het rookverbod). Dat geldt niet
alleen voor burgers, maar ook voor de regering.

Die verklaarde immers wel het roken in strijd met
het algemeen belang, maar niet de dood van jonge
landgenoten in een voor ons allen spreekwoordelijk irrelevant land als Afghanistan. Veel logica zit
hier dus blijkbaar niet in. Dit verleent extra urgentie aan de vraag onder wat voor omstandigheden je
de individuele vrijheid ondergeschikt mag maken
aan het algemeen belang? Als de keuzes die wij
hier maken blijkbaar zo verrassend en soms zelfs
ronduit contra-intuïtief zijn, dan wordt de vraag
naar hoe we die keuzes maken en de rechtvaardiging ervan des te urgenter.
De wil van het volk
Het flauwe antwoord hierop is dat we daar de wet
voor hebben; bij wet wordt geregeld welke inbreuken op de individuele vrijheid legaal zijn en welke
niet. De wet stelt vast wat het algemeen belang is
en of dat algemeen belang vordert dat er in cafés
niet gerookt wordt maar dat er wel gestorven
wordt in Afghanistan. En dan kan je er vervolgens
op wijzen dat die wet weer de uitdrukking is van
de volkswil. We hebben verkiezingen, politieke

Ook voor deze herformulering van het probleem
dient zich wederom een volstrekt adequaat
antwoord aan, maar dat evenmin de definitieve
oplossing biedt voor ons probleem. Men kan
hier wijzen op wat sinds Machiavelli bekend
staat als het ‘raison d’état’, d.w.z. de theorie dat
het algemeen belang er soms toe verplicht om
dingen te doen die de ethiek verbiedt. Of we dat nu
leuk vinden of niet, staten moeten soms dingen
doen die niet passen in de matrix van de ethische
voorschriften voor hoe wij met elkaar om moeten
gaan. Of, zoals Sir Isaiah Berlin instemmend
becommentarieerde:
‘ What Machiavelli institutes is something that cuts
deeper still – a differentiation between two incompatible ideals of life, and therefore two moralities.
One is the morality of the pagan world: its values
are courage, vigour, fortitude in adversity, public
achievement, order, discipline, happiness, strength,
justice and above all the assertion of one’s proper
claims and the power needed to secure their satisfaction [...]. Against this moral universe stands in
the first and foremost place Christian morality’ 1[…]
‘There is more than one world, and more than one set
of virtues: and confusion between them disastrous’ 2
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‘Zonder de politieke
vrijheid – en de offers die
deze vereist – is er ook
geen burgerlijke vrijheid’
van het algemeen belang soms tegen die Christelijke ethiek te zondigen. En waar Machiavelli ons
hardhandig op attendeerde was het feit dat je die
beide ethieken vaak niet onder één noemer kan
brengen. Die beiden zijn, zoals men dat met een
deftig woord aanduidt, ‘incommensurabel’. Het is
onze taak, en vooral die van de politicus, om daar
de juiste balans tussen te vinden. Maar, helaas,
hier zijn geen algemene regels die algemeen
toepasbaar zijn. Men moet zich hier, for better or
for worse verlaten op de wijsheid van de staatsman,
op wat bekend staat als ‘prudentia’ en op wat
Aristoteles aanduidde met het woord ‘phroonèsis’.
En dat schiet dus niet echt op: Machiavelli werpt
wel een nieuw licht op wat de aard is van ons
probleem van het conflict tussen algemeen belang
en individuele vrijheid, maar hij geeft ons geen
vaste regels voor hoe we met dat probleem om
moeten gaan. En zo zijn we weer terug bij af. Maar
toch niet helemaal – en daar gaat de rest van mijn
betoog over.
Politieke en burgerlijke vrijheid
Het is opvallend dat Machiavelli deze conceptie
van het algemeen belang in positieve zin relateert
aan de vrijheid. Voor hem hangen die klaarblijkelijk samen. En dat mag verbazen. Want het gaat
hier toch om de onderwerping van de rechtmatige
belangen van afzonderlijke individuen aan een
groter geheel – het algemeen belang. En is dat nu
niet wat we juist met onvrijheid zouden associëren? Is de staat waar het individu onderworpen
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Er zijn twee ethische systemen: één voor ons als
individuen, en één voor het algemeen belang. Er
is enerzijds de Christelijke ethiek van het liefdegebod en van het de andere wang toekeren na op de
ene geslagen te zijn, maar daarnaast is er de heel
andere ethiek die van ons verlangt om in naam
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partijen, een Parlement etc. om uitdrukking
te geven aan de volkswil zoals in de wetgeving
vastgelegd. Toegegeven, soms kan dat tot voor de
burger verrassende resultaten leiden. Zoals Wim
Kan het al eens heel aardig zei: ‘democratie is iets
heel moois. Democratie is wat het volk wil. Iedere
ochtend lees ik verbaast in de krant wat ik nu
weer wil’. Maar we weten ook dat de democratie zo
werkt; en dat er tot dusver nog geen beter politiek
systeem bedacht werd dan de democratie.
Dit antwoord is formeel juist, maar doet toch
geen recht aan de legitieme vraag of er niet een
kompas is dat de democratische besluitvorming
hierbij op het rechte spoor houdt. Kortom, is er
niet een bepaald principe dat, los van de door ons
allen aanvaarde democratische besluitvorming
(of daarboven uit), een uitspraak doet over hoe
individuele vrijheid en algemeen belang zich tot
elkaar verhouden? En dat ons tot gids zou moeten
zijn inzake beslissingen als het rookverbod of
het braaf staan kwispelen voor zelfs de slechtste
Amerikaanse president ooit.
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Van burgers wordt af en toe gevraagd een deel van hun individuele vrijheid in te leveren te behoeve van het algemeen belang. Maar
wanneer en onder welke omstandigheden is dit gerechtvaardigd?
Volgens Frank Ankersmit betekent echte vrijheid de bereidheid
om jezelf in te zetten voor een zaak die groter is dan jezelf. Onze
vrijheid ligt vooral in ons vermogen tot zelfbegrenzing.

Dat was anders met Machiavelli, en trouwens
ook met Benjamin Constant zelf. Zij zagen in de
politieke vrijheid de noodzakelijke garantie voor

het begrip van het ‘algemeen belang’. Want daar
ligt de voorwaarde voor, en het behoud van, onze
vrijheid, van zowel de burgerlijke als de politieke
vrijheid.
Het antwoord op de vraag naar de relatie tussen
vrijheid en algemeen belang moet men dus niet
zoeken in het probleem van wat ons door de staat
en bij wet, van buitenaf als het ware, wel of niet
opgelegd mag worden. Daarvoor hebben we de
procedures van de democratische besluitvorming.
Men moet dat antwoord daarentegen zoeken in
het probleem dat Machiavelli aan de orde stelde:
het probleem van tot welke offers wij bereid
moeten zijn om pal te staan voor de vrijheid van
onze samenleving. Welke beperkingen zijn wij zelf
bereid om op te leggen aan onze eigen vrijheid om
aldus het algemeen belang te dienen.
Dat is de vraag waar het om draait; en die we
helemaal uit het oog verloren na ons twintig
jaar gewenteld te hebben in consumentisme, in
directe behoeften bevrediging en van ons te hebben overgegeven aan de plundertochten in onze
Umwelt die daarvoor nodig waren. Onze vrijheid
ligt nu vooral in ons vermogen tot zelfbegrenzing.
Missen we dat vermogen, dan zal dat resulteren
in de hoogste graad van onvrijheid, in een bittere
strijd om de laatste natuurlijke hulpbronnen, in
oorlogen, en in een verwoeste planeet. Het gaat

daarom niet om de vraag welke inbreuken op onze
vrijheid de staat van ons vragen mag ten behoeve
van het algemeen belang, maar veeleer om de
vraag tot welke offers wijzelf bereid zijn voor het
algemeen belang. Het conflict tussen individuele vrijheid en algemeen belang werd, om een
modieuze term te gebruiken, ‘geprivatiseerd’. En
dat is dan ook meteen de enige ‘privatisering’ die
in onze tijd respect verdient. Meer nog, dat is de
‘privatisering’ waarvan onze toekomst, en die van
onze kinderen en kleinkinderen afhangt.

Frank Ankersmit is hoogleraar Theoretische en
Intellectuele Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen.

1 I. Berlin (1981). The originality of Machiavelli, in id. Against the
Current, Oxford 1981; 45..
2 Berlin, op. cit.; 59.
3 Zie daartoe Constant’s beroemde rede uit 1817 ‘De la liberté des
anciens comparée à celle des modernes’. Constant ontleende het zelf
aan zijn leermeester Adam Ferguson (1723 - 1816). Maar ook die
was er de ontdekker niet van. Voor zover ik weet, werd het 		
onderscheid voor het eerst gemaakt door de 18e eeuwse Zeeuwse
regent Lieven de Beaufort (1675 - 1730).
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het overeind houden van de burgerlijke vrijheid.
Zodra de burgers alleen nog maar de burgerlijke
vrijheid zien, en de politieke vrijheid ervaren als
een lastige overbodigheid, is er geen werkelijke
rem meer op het knagen aan ook die burgerlijke
vrijheid. De burgers hebben zich dan in hun private welbevinden ingegraven en zouden niet eens
meer weten hoe ze zich zouden moeten verzetten
tegen inbreuken daarop. Ze hebben zich dan
getransformeerd in potentiële slaven; en de eerste
de beste despoot met mooie en aantrekkelijke verhalen zal dan in een handomdraai de laatste resten
van de burgerlijke vrijheid op kunnen ruimen.
Kortom, zonder de politieke vrijheid – en de offers
die deze vereist – ook geen burgerlijke vrijheid.
Inderdaad: de vrijheid vereist offers. De vrijheid
komt niet vanzelf, de vrijheid krijgen wij niet
cadeau. En dat brengt mij terug bij de aanvang van
mijn betoog over de verhouding tussen vrijheid
en algemeen belang. Voor de vrijheid moeten
offers gebracht worden – iets wat wij in onze tijd
van consumentisme en van de plattere vormen
van liberalisme niet gaarne horen. Vrijheid is niet
alleen maar een kwestie van kunnen doen waar je
zelf zin in hebt – ‘gewoon jezelf kunnen zijn’, zoals
de voormalige VVD-leider Ed Nijpels het eens
omschreef – maar vooral van een bereidheid om
jezelf in te zetten voor een zaak die groter is dan
jezelf. Een zaak, kortom, die ik hier aanduid met
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is aan het algemeen belang niet juist de staat van
de onvrijheid? En zijn vrijheid en het algemeen
belang daarom niet in essentie strijdig met elkaar?
Zo mag het lijken. En ik zal niet ontkennen dat
hier veel inzit.
Toch heeft Machiavelli een punt en waar we
juist in onze tijd, met zijn kredietcrisis en zijn
ondergang van het financiële kapitalisme, niet
ongevoelig voor mogen blijven. Dat is het beste
te formuleren in termen van het door Benjamin
Constant (1776 – 1831) gemaakte onderscheid
tussen burgerlijke en politieke vrijheid 3. Onze
burgerlijke vrijheid bestaat daaruit dat er een
sfeer is waarin niemand, noch onze medeburgers,
noch de overheid, treden mag. Onze politieke
vrijheid is ons recht om deel te nemen aan de
publieke besluitvorming, middels verkiezingen,
of anderszins. Liberalen hebben de neiging om
genoegen te nemen met de burgerlijke vrijheid.
Zij zien het belang van de politieke vrijheid wel,
maar zolang de burgerlijke vrijheid gerespecteerd
wordt hebben zij er niet erg veel belangstelling
voor. Meer nog, vaak zien liberalen in die politieke
vrijheid een uitnodiging tot collectivistisch
doordraverijen.
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‘Onze vrijheid ligt vooral in ons vermogen
tot zelfbegrenzing. Missen we dat vermogen,
dan zal dat resulteren in de hoogste graad van
onvrijheid, in een bittere strijd om de laatste
natuurlijke hulpbronnen, in oorlogen, en in
een verwoeste planeet’
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door Maarten Wolsink

Omkopen of overrulen?
De redenering achter nimby is dat burgers zich
verzetten tegen een windpark, een verbrandingsinstallatie of psychiatrisch behandelcentrum ‘in
hun achtertuin’, omdat de lokale lasten voor hen
zwaarder wegen dan het algemeen belang, dat
maar heel beperkt lokale baten oplevert. Deze
lokale kosten-batenafweging die nimby’s maken,
is ‘free riders’ gedrag; een uiting van economischrationeel handelen. Als dit beeld zou kloppen,
zouden beleidsmakers hierop in kunnen spelen
door de opbrengsten voor opposanten te verhogen. Dat was ook de insteek van vrom-minister
Winsemius toen hij op 1 oktober 1984 de kreet
nimby in Nederland introduceerde tijdens een
Kamercommissievergadering over de moeizame
zoektocht naar een opslagplaats voor nucleair
afval. Hij wilde de gemeente Petten over de streep

trekken met een compensatievoorstel: als Petten
radioactief afval accepteerde, zouden de artillerieschietoefeningen die met enige regelmaat in de
gemeente werden gehouden, worden verminderd
of zelfs afgeblazen. Het werkte niet. Petten hield
voet bij stuk.
Op lokaal niveau wordt dit soort ‘compensatie’
meestal beschouwd als een zeer verwerpelijke
omkopingspoging, waarvoor lokale bestuurders
soms nog wel vallen, maar die onder de lokale
bevolking alleen maar leidt tot verharding van het
verzet. De Zwitserse econoom Frey levert een theoretische onderbouwing voor dit averechtse effect.
Hij laat zien waarom de, wat hij noemt intrinsieke
motivatie van mensen om mee te werken aan het
tot stand brengen van het algemeen belang, juist
ondergraven wordt door prijsprikkels. Zijn conclusie is dat het veel belangrijker is hoe, door wie,

‘Echt nimby-gedrag als
zodanig komt eigenlijk
niet of nauwelijks voor,
waardoor het gebruik
ervan als grondslag voor
het beslechten van
conflicten tot onverkwikkelijke taferelen leidt’

>
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Vrijwel dagelijks zijn er conflicten in het nieuws,
waarin de bevolking zich druk maakt over
lokatiekeuzes voor infrastructuur van allerlei
aard. Zandwinningslokaties, asielzoekerscentra,
tehuizen voor verslaafdenzorg, metrolijnen,
afvalverbrandingsinstallaties, afwerkplekken van
heroïne-prostituees, varkensflats, aanvliegroutes,
co2-opslag; besluiten hierover leiden met grote
regelmaat tot conflicten tussen bestuurders en
bedrijven of instellingen aan de ene kant, en
burgers, lokale organisaties en andere overheden
aan de andere kant. Verdachtmakingen vliegen
over en weer, en één van die beschuldigingen luidt
dat het lokale verzet niets anders is dan een uiting
van een Not-In-My-BackYard-houding (nimby).
De opposanten zijn gewoon nimby’s, die zelfzuchtig hun eigen belang boven het algemeen
belang stellen. Maar is dat wel zo?
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Niet in mijn
achtertuin

Maarten Wolsink Niet in mijn achtertuin

NIMBY en het algemeen belang

Foto: Herman Wouters
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Bijna iedereen wil een goede en snelle treinverbinding,
maar niemand wil dat die spoorlijn door zijn achtertuin
loopt. Dit beeld dat iedereen zich als zogeheten nimby
zal gedragen, gaat ervan uit dat iedereen het eigen belang boven het algemeen belang laat prevaleren. Volgens
Maarten Wolsink mist het verwijt dat het bij verzet voornamelijk om nimby’s iedere grond. ‘Niemand heeft het
monopolie om te bepalen wat het algemeen belang is’.

‘Het karakter van het ‘algemeen belang’ en
het Thatcher-achtige credo ‘there is no alternative’
wordt in twijfel getrokken en dat is vaak
terecht, want niemand heeft het monopolie
op het bepalen wat het algemeen belang is’

Echt nimby-gedrag als zodanig komt eigenlijk
niet of nauwelijks voor, waardoor het gebruik
ervan als grondslag voor het beslechten van
conflicten tot onverkwikkelijke taferelen leidt. Natuurlijk zijn niet alle tegenstanders lieverdjes: er
zitten querulanten tussen, en er zijn homofoben,
xenofoben, en soms regelrechte racisten bij. Het
geeft echter geen pas om alle burgers die de zin
van een besluit betwijfelen, op voorhand allemaal
met deze minderheid te vereenzelvigen. De bedoeling van het label ‘nimby’ is om tegenstanders in
één keer zwart te maken. De vraag is opportuun
wat de morele rechtvaardiging is van het wegzetten van mensen die willen meepraten over
beslissingen die over hen worden genomen, als
zelfzuchtige en onwetende nimby’s. Het karakter
van het ‘algemeen belang’ en het Thatcher-achtige
credo ‘there is no alternative’ wordt door hen in
twijfel getrokken en dat is vaak terecht, want
niemand heeft het monopolie op het bepalen wat
algemeen belang is. Alternatieven zijn er altijd.

Tot slot
Besturen is een moeilijk vak en het is lastig dat
er ook burgers zijn die zich willen bemoeien met
wat er over hen beslist wordt. Dat er zónder hen
beslist wordt gaat in een maatschappij waar het
opleidingsniveau geleidelijk hoger wordt steeds
moeilijker. Ook in andere landen worstelt men
met deze bestuurlijke vragen. De zogenaamde
‘speed-up legislation’ in Engeland in de ruimtelijke
planning leidt tot soortgelijke discussies. Susan
Owens, hoogleraar milieugeografie aan de Universiteit van Cambridge, stelt dat de fundamentele
vraag in de besluitvorming over lokatiekeuzes niet
is, hoe het plan door te zetten bij gebrek aan alternatieven, maar ‘what are the alternatives if it doesn’t
go anywhere?’ (Owens 2004: 110). Met deze vraag
en met de mogelijkheid dat ook de tegenstanders
wellicht argumenten hebben waarvan het belang
breder is dan de achtertuin, willen bestuurders
liever niet geconfronteerd worden.

Maarten Wolsink is Hoofdocent Milieugeografie aan
de Universiteit van Amsterdam.
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Bovendien blijkt in deze lokale conflicten dat de
civil society veel minder onwetend en zelfzuchtig
is dan de bestuurders die de projecten per se willen realiseren denken. Want dat is opvallend aan
het nimby-denken: de tegenstand wordt dubieus
geacht en moet worden verklaard (liefst zonder
het te onderzoeken, want dat leidt maar tot lastige
conclusies), maar de voorstanders beschikken
over een vanzelfsprekend gelijk waarvoor geen
enkele verklaring nodig is.

Maarten Wolsink Niet in mijn achtertuin

Nog belangrijker is dat het wro-instrument
er vanuit gaat dat de nimby-theorie ook daadwerkelijk klopt. Het hele nimby-denken, dat
door vrijwel iedereen wordt beschouwd als
een vanzelfsprekenheid, is wetenschappelijk
gesproken onhoudbaar. Volgens Oxford English
Dictionary (oed) is nimby ‘an attitude ascribed
to persons who object to the siting of something they
regard as detrimental or hazardous in their own
neighbourhood, while by implication raising no such
objections to similar developments elsewhere’. Er is
mij geen enkel onderzoek, waar ook ter wereld,
bekend waarin is aangetoond dat het lokale verzet
tegen faciliteiten voor een belangrijk deel binnen
de bovenstaande beschijving valt. In tegendeel. Al
sinds eind jaren ’80 heb ik zelf de maatschappelijke besluitvorming over windenergie (en daarna
ook afval- en waterinfrastructuur) onderzocht, en
het verzet blijkt bij nadere inspectie eigenlijk qua
motivatie nooit te vallen binnen bovenstaande
definitie (Wolsink 2006). In Engeland is op 20 mei
dit jaar de afsluitingbijeenkomst gehouden van
een vierjarig onderzoek door drie universiteiten
naar acceptatie van windenergieprojecten, en de
uitkomst is dat verzet voor niet meer dan 2% is te
verklaren vanuit het achtertuin-motief (DevineWright 2009).
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Een meer effectieve manier om met ogenschijnlijk
‘zelfzuchtige’ burgers en met het lokale verzet
meegaande bestuurders af te rekenen, lijkt het
creëren van rechtsmiddelen die de lokale macht
(in het jargon: ‘hindermacht’) en invloed uitschakelen. In de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening
(wro), die sinds een jaar van kracht is, zijn
mogelijkheden opgenomen voor het ministerie
en de provincies om, als het ‘algemeen belang’
dat vraagt, gemeenten te passeren en zelf bestemmingplannen vast te stellen. Daarmee verdwijnt
de formele noodzaak dat een gemeente meewerkt
aan de ruimtelijke besluitvorming. Dit is een vrij
drastische uitbreiding van een mogelijkheid die
vóór de invoering van de nieuwe wro al in de
oude wet bestond en die in 1994 werd ingevoerd
onder de naam ‘nimby-wet’.
Deze wettelijke mogelijkheid om gemeenten
te omzeilen bij bestemmingsplannen is echter
niet of nauwelijks bruikbaar, of slaat bij gebruik
grote gaten in het vertrouwen van de burger in
het openbaar bestuur. De regeling is bijvoorbeeld
nooit gebruikt voor de bouw van mestverwer-

kingsinstallaties of afvalverbrandingsinstallaties,
de voorbeelden die destijds in de Memorie van
Toelichting werden genoemd. De mestverwerkingsinstallaties bleken in hoge mate beleidswensdenken. De mestproblematiek vroeg destijds
natuurlijk vooral om inkrimping van de veestapel,
met name in de varkenshouderij. De regeling
bleek voor de realisatie van afvalverbrandingsinstallaties ook onnodig. De druk om die te bouwen
is er feitelijk mede oorzaak van dat er momenteel
een overcapaciteit in de afvalverwerking bestaat,
die hier en daar zelfs afvalpreventie, bijvoorbeeld
in de vorm van gescheiden inzameling en recycling, dreigt te frustreren. Die twee keer dat de
nimby-vrijstelling daadwerkelijk is gebruikt zijn
desastreus verlopen. In een langlopend ontgrondingsconflict bij Maasbommel heeft de provincie
halverwege haar poging gestaakt, waarna binnen
een paar maanden het Rijksbeleid wat betreft de
zandbehoefte werd bijgesteld en het ‘algemeen
belang’ van zandafgraving niet bleek te bestaan.
De kap van een bos bij Schinveld in januari 2007
was evenmin legitiem. Het ging wel door, maar
het gebruik van het nimby-instrument werd
daar achteraf door de Raad van State onwettig
verklaard.
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en met betrekking tot wie er besluiten worden
genomen (Frey cs. 2004).

Er bestaat in het denken over economie en ethiek
al jaren een interessante discussie over de vraag
of morele motieven nu wel of niet een rol spelen,
en moeten spelen, in het economisch verkeer. Er
is een a-moralistische visie die vindt van niet, en
een moralistische positie die vindt van wel. Deze inverse standpunten zijn elk eenzijdig, en ze leiden
beide aan het probleem dat ze er niet in slagen om
aan een bemiddeling van economie en ethiek te
denken. Op basis van het denken van Hegel zal ik
hier proberen deze bemiddelende positie te schetsen en te illustreren aan de hand van het voorbeeld
van de rol van het ondernemingsbestuur volgens
de oer-polderlandse opvatting van het ‘vennootschappelijk belang’. Deze rol kan zonder een
ethiek van noblesse oblige niet bestaan.
Moralisme en a-moralisme
De economie functioneert volgens sommigen
eigenlijk op een a-morele wijze, dat wil zeggen:
zonder dat ethiek daarin expliciet een rol speelt.
De ‘bottom line’ van het ondernemingshandelen,

wordt dan gezegd, is immers niet de moraal, maar
de winst- en verliesrekening. Als uitgangspunt
wordt vaak de beroemde stelling van Adam Smith
aangehaald dat: ‘It is not from the benevolence of the
butcher, the brewer, or the baker, that we expect our
dinner, but from their regard to their own interest’
(Wealth of Nations, I.2.2). Eigenbelang is het
dynamiserende én sturende beginsel van het
economisch handelen, anders niets.
Tegenover het a-moralisme van de economen maken veel bedrijfsethici en hun zielsverwanten zich
schuldig aan een tegenovergestelde eenzijdigheid,
die van het economisch moralisme. Zij stellen zich
op een geheel voluntaristische standpunt, alsof
elke moreel wenselijke inrichting van de economische orde ook in de praktijk economisch haalbaar
is. Het is eigenlijk nog erger: de vraag naar economische haalbaarheid van morele desiderata wordt
vaak niet eens gesteld. Economisch moralisten
vinden het stellen van de vraag naar economische
haalbaarheid al verdacht. Met name in kringen

De grote kampioen van de bemiddeling tussen
economie en ethiek is in mijn ogen de Duitse
filosoof Hegel. Wat Hegel vooral bezighield was
de vraag hoe de oriëntatie op eigenbelang in de
economie kon worden verbonden met de vereiste
oriëntatie op het algemeen belang in de politieke
sfeer. Hegel pakte dit probleem aan door enerzijds
momenten van algemeenheid aan te wijzen in de
economie en anderzijds momenten van bijzonderheid in de politieke sfeer. In hun oriëntatie op het
eigenbelang zijn de individuen in de economie
interdependent. Zij kunnen hun eigen belangen
slechts realiseren door hun handelen af te stemmen op de belangen van anderen. Adam Smith
had overtuigend aangetoond dat arbeidsdeling de
motor is van de welvaart, en arbeidsdeling maakt
interdependent. De oriëntatie op het algemene in
het egoïstisch gemotiveerde economisch handelen is aanvankelijk nog onbewust en gedreven
door noodzaak. Door de interdependentie
ontstaan in de economie echter ook organisatievormen die een meer bewuste en vrije oriëntatie
op het algemeen belang impliceren. Hegel noemt
hier onder andere de bedrijfstakorganisatie
(Korporation), waarin de individuele werkman
zich solidariseert met anderen en gaat staan
voor een gedeeld belang. Dergelijke vormen van
gezamenlijke belangenbehartiging stimuleren
het individu om het algemene bewust tot doel van
zijn handelen te maken. Hegel duidde de bedrijfstakorganisatie dan ook aan als de ‘zedelijke wortel
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van de staat’ in de economische sfeer. Hier breekt,
met andere woorden, een wortel van de politieke
sfeer van het algemene belang door in de economische sfeer van het eigenbelang. De economie
stijgt hier als het ware boven zichzelf uit.

Ronald Jeurissen Het belang van ethiek in de economie

Het belang van ethiek
in de economie

Een poging tot bemiddeling
De moralistische en de a-moralistische visie op
de relatie tussen economie en ethiek laboreren
beide aan hetzelfde grondprobleem, namelijk
het onvermogen om een bemiddeling tot stand
te brengen tussen economische rationaliteit en
morele redelijkheid. Er is eigenlijk geen gespreksbasis meer tussen economie en ethiek. Het
creëren van een dergelijke gespreksbasis wordt
ook bemoeilijkt door de onbekendheid met goede
theoretische kaders waarop een dergelijk gesprek
kan worden geschoeid.

‘Wanneer je het nadenken
over economie aan
economen overlaat,
zul je deze ontdekking
niet gauw doen.
Economen hebben zich
immers decennialang
methodologisch verengd
op een assumptie
van eigenbelang als de
enige motivatie tot
economisch handelen’

Hegel’s manier om de relatie tussen economie
en ethiek te denken is mijns inziens een heel
vruchtbare. Hegel opent je ogen voor de manier
waarop economie institutioneel is verankerd in
ethiek. Ethiek is constitutief voor het functioneren van economie; het vormt er een fundament
van. Wanneer je het nadenken over economie
aan economen overlaat, zul je deze ontdekking
niet gauw doen. Economen hebben zich immers
decennialang methodologisch verengd op een assumptie van eigenbelang als de enige motivatie tot
economisch handelen. De laatste jaren pas begint
met stromingen als economische psychologie
en ‘behavioural economics’ er meer pluraliteit in
de gedragsassumpties van economen te komen.
Tegenwoordig is er ook veel belangstelling voor
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door Ronald Jeurissen

van de Wereldraad van Kerken in de jaren zeventig
was het verteufeln van het kapitalisme erg in
zwang. Ook de multinationals moesten het toen
zwaar ontgelden.
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In de economie lijkt er voor ethiek niet veel ruimte. Bij bedrijven
gaat het om winst; consumenten handelen als een homo economicus.
Volgens Ronald Jeurissen is de economie echter niet louter
economisch. Een poging tot een bemiddeling tussen economische
rationaliteit en morele redelijkheid.

Maeijer relateert de opkomst van het concept van
het vennootschappelijk belang in het Nederlandse
ondernemingsrecht aan de toenemende betekenis van het rechtspersoonlijke karakter van de
onderneming. De onderneming die evolueert naar
de vorm van een groot concern met een professioneel en bureaucratisch management wordt steeds
meer ‘zelf ’ een juridische entiteit, met een ‘eigen’
belang. ‘Op deze wijze’, zegt Maeijer, ‘wordt het
samenwerkingsverband benadrukt; de samenwerkende personen, de vennoten, treden op de achtergrond’.2 De sociale dimensie in de economie, de
samenwerking als zodanig, wordt in het naoorlogse
Nederlandse ondernemingsrecht vooropgesteld.
Tot op de dag van vandaag wordt van de bestuurders van ondernemingen verwacht dat zij zich
laten leiden door het belang van de vennootschap.
Zo staat het bijvoorbeeld in de nieuwste editie van
de Nederlandse Corporate Goverance Code: ‘Het
bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak

In Hegeliaanse zin interpreteer ik de ondernemingsrechtelijke conceptualisering van het
vennootschappelijk belang als een hedendaags
voorbeeld van een ‘zedelijke wortel van de staat’
in de economie. De onderneming wordt gezien als
een waarde die een algemeen belang representeert
ten opzichte van de deelbelangen van de betrokken partijen. De onderneming vertegenwoordigt
daarbij in zekere zin een waarde in zichzelf, maar
die waarde ligt niet zozeer in enig bijzonder goed
dat de onderneming is of bevat. De achterliggende
gedachte lijkt juist te zijn een diep besef van de
waarde van het samenwerken zelf van de verschillende partijen rondom de onderneming. Het vergt
van het bestuur van de onderneming een houding
die Hegel zonder meer als moreel zou aanduiden,
namelijk het vermogen om het algemeen belang te
identificeren, present te stellen in het strategisch
beraad over de vennootschap, en het als richtsnoer
van het handelen te nemen. Men kan de bestuurders van de vennootschap via de rechter tot de
orde roepen, wanneer zij een bepaald deelbelang
te zeer voorop stellen. Een fatsoenlijk bestuurder
laat het echter zover niet komen, en houdt zélf
steeds het vennootschappelijk belang in de gaten.
Hij of zij laat zich daarop voorstaan en is daarop
moreel aanspreekbaar. Deze maatschappelijk
georiënteerde beroepshouding van de bestuurder
hoort bij het noblesse oblige van de functie.

Ronald Jeurissen is hoogleraar en directeur van het
European Institute for Business Ethics van Nyenrode
Business Universiteit.
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Wanneer we met een breder mensbeeld dan
de homo economicus kunnen kijken naar reële
economische processen en praktijken, dan begint
het constitutieve belang van ethiek steeds meer
op te vallen. Ik denk dat er in de reële economie
talloze voorbeelden zijn te vinden van attitudes
en praktijken waarin een morele oriëntatie op een
overstijgend belang constitutief is voor succesvol
zakendoen. Het gaat daarbij steeds om zaken
waarbij een noblesse oblige leidend is voor het
handelen van de betreffende actoren. Het gaat om,
wat Henk van Luijk heeft genoemd, de zelfverplichting tot een ‘participatieve ethiek’ van het
ondernemen. Deze is gebaseerd op de maatschappelijke overtuiging ‘dat dié participatieve arrangementen die een reële en wezenlijke bijdrage
vormen aan de behartiging van het algemeen
belang, als een collectieve verantwoordelijkheid
rusten op alle deelnemers aan het maatschappelijk
verkeer’.1 De idee van een morele zelfverplichting
tot participatie aan een collectief goed, is constitutief voor modern burgerschap. De sociaalemotionele vaardigheid om deze zelfverplichting

Het vennootschappelijkbelang
De Nederlandse traditie van het denken over
ondernemingsbestuur heeft zich altijd sterk
gebaseerd op de idee van het ‘vennootschappelijk
belang’. Dit is het belang van de onderneming
an sich, ofwel de onderneming als het algemeen
belang dat alle belanghebbenden van de onderneming verbindt. Het belang van de vennootschap is niet de optelsom van alle belangen der
betrokken partijen (aandeelhouders, werknemers,
leveranciers, klanten en de maatschappij). Er zijn
immers vaak belangentegenstellingen tussen deze
partijen en die dienen op bestuurlijk niveau in de
onderneming te worden afgewogen. Het vennootschappelijk belang is ook niet te herleiden tot, of
ondergeschikt te maken aan, het belang van één
der belanghebbenden. Hierin wijkt de Nederlandse rechtstraditie sterk af van de Amerikaanse,
waarin de fiduciaire verplichting van het bestuur
jegens de aandeelhouders dominant is.

naar het belang van de vennootschap en de met
haar verbonden onderneming en weegt daartoe
de in aanmerking komende belangen van bij de
vennootschap betrokkenen af ’.3
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‘De idee van een
morele zelfverplichting
tot participatie aan
een collectief goed,
is constitutief voor
modern burgerschap’

aan te gaan maakt volgens mij de noblesse uit
waartoe het bestaan als lid van een vrije politieke
gemeenschap iemand vormt. Ik meen dat ook in
de economische sfeer deze constitutieve morele
noblesse oblige te vinden is, en ik wil dat graag
illustreren aan een voorbeeld uit de wereld van het
ondernemingsbestuur.
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de betekenis van vertrouwen in de economie.
Vertrouwen is een begrip met belangrijke morele
componenten. Sociologen hebben de betekenis
van de morele dimensie voor de economie al veel
eerder gezien. Max Weber bijvoorbeeld, die het
kapitalisme wereldhistorisch verklaarde vanuit de
binnenwereldlijke ascese van het Protestantisme,
of Talcott Parsons die erop wees dat ‘the economy is
never purely economic’. De economie werd volgens
hem ook in belangrijke mate gestuurd door
culturele waarden.

Bestuurders en toezichthouders van grote bedrijven worden vandaag de dag gezien als bron van
het kwaad: een losgeslagen elite die louter met het
eigenbelang in het achterhoofd het tafelzilver van
de Nederlandse industrie en haute finance heeft
verkwanseld. Waren het anderhalf jaar geleden
nog uitsluitend de hedge funds en private equityinvesteerders die als boze kapitalisten onder vuur
lagen, nu lijkt de gehele ‘corporate elite’ de gebeten
hond. Het excuus dat enkele bestuurders hebben
gemaakt, draagt alleen maar bij aan de teloorgang
van de financieel-economische elite.
Meer extern toezicht, zowel op nationaal als
op internationaal niveau, is de veelgehoorde
oplossing voor de huidige problemen in de
financiële sector. Het is echter maar de vraag of
meer regelgeving en toezicht toereikend is. Het
probleem ligt ergens anders; met het uiteenvallen
van sociale netwerken van de elite (individualisering) is ook een gedeeld moreel kader verdwenen,
wat noodzakelijk is om elkaar aan te spreken op

(wan)gedrag. Het old boys’ network als onderdeel
van de checks en balances van goed bestuur bestaat
niet meer. De huidige financiële en economische
crisis is ook een morele crisis van de financieeleconomische elite.
De elite in de boardroom
In de standenmaatschappij was de toegang tot de
macht beperkt tot een kleine, hecht verbonden
elite. Iemand werd op basis van het geboorterecht
geacht recht te hebben op het uitoefenen van
politieke en bestuurlijke ambten. Gelijkheid was
ondenkbaar. Wanneer goede geboorte, opleiding,
rijkdom, en deelname aan politiek bestuur samenkwam, sprak men van een persoon van ‘aensienlijcke qualiteyten’ (zie hiervoor J.C. Streng’s Stemme
in de Staat, 1997). Nog tot ver in de twintigste eeuw
was het bestuur van de grootste Nederlandse
bedrijven georganiseerd rond telgen uit aristocratische families. Maar met de democratisering van
de samenleving is de top van het
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‘Boetes hebben alleen
maar zin als zij gedragen
worden door een morele
gemeenschap. Is die
morele gemeenschap
niet aanwezig, dan zijn
de boetes geen morele
sancties maar slechts een
kostenpost op de balans
van grote bedrijven’

bedrijfsleven minder gesloten dan voorheen.
Een goede opleiding, een stevige ambitie in
combinatie met het aanvoelen van de onuitgesproken mores van het old boys’ network zijn
nu de belangrijkste criteria voor het bereiken
van een toppositie (zie Fennema en Heemskerk
2008). De nieuwe topbestuurders komen dus
veel minder dan vroeger uit traditionele elitefamilies; zij zijn sociaal niet meer verankerd
in een ‘hogere stand’. Adel en patriciaat zijn
zo goed als verdwenen uit de besturen. Sociale
achtergrond en cultureel kapitaal zijn steeds
minder van belang voor een carrière.
Waar vroeger de ‘goede’ familienaam wezenlijk
bijdroeg aan de status van de topbestuurder is
dat nu de hoogte van zijn inkomen geworden.
Zo is stand vervangen door inkomen. In hun aandringen op ‘competitieve’ bezoldigingsniveaus
worden topmanagers dan ook niet zozeer gedreven door kleptomanie, maar veel meer door
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Moreel reveil van
de bestuurlijke elite
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De topsalarissen en riante beloningen van bestuurders van grote
bedrijven zijn veel mensen een doorn in het oog. Volgens Eelke
Heemskerk is meer wetgeving of extern toezicht alleen echter niet
voldoende om uitwassen in de financiële sector tegen te gaan.
Maatregelen hebben alleen maar zin als ze worden gedragen door
een morele gemeenschap. Een pleidooi voor hernieuwd moreel
leiderschap van de machtige old boys in het bedrijfsleven.

Sociale controle en goed bestuur
Het old boys’ network wordt ten onrechte uitsluitend geassocieerd met collectief machtsmisbruik,
met familie- en vriendjespolitiek. Het principe
‘ons kent ons’ was niet alleen maar een voordeel
voor de leden van de inner circle; het kon bij
gebleken onbekwaamheid of immoreel gedrag
ook leiden tot uitsluiting. In dat opzicht kon het
old boys’ network merkwaardig genoeg ook als
rem worden gezien op de al te menselijke neiging
tot zelfverrijking en frauduleus handelen. Die
rem is nu verdwenen. Het sociale netwerk van
bestuurders en commissarissen is sinds de jaren
zeventig (‘de 200 van Mertens’) dramatisch uit
elkaar gevallen (Heemskerk 2007). Daarmee is
het informele systeem van normstelling met de

Hier raken we de kern van het probleem. In de
afgelopen twintig jaar is er een grote afstand
ontstaan tussen de bestuurskamers van de
grootste bedrijven in Nederland, en de Nederlandse samenleving. De grootste bedrijven zijn
immers werkelijk internationaal, met de meeste
werknemers, omzet, verkoop en vestigingen
buiten Nederland. En sinds midden jaren negentig
met sterk geïnternationaliseerde bestuurssamenstelling (Heemskerk 2004). Via de internationale
band heeft de corporate elite zich verlost van het
maatschappelijke normatieve kader. Bestuurders
zien zichzelf als onderdeel van een internationale
elite in plaats van een nationale elite. Het normatieve kader ligt in eerste instantie bij deze peers, in
tweede instantie bij internationale best practices,
en in derde instantie wellicht bij de nationale
mores. Op internationale leest geschoeide ‘good
governance’ codes zijn de leidraad. Maar goed
bestuur, en de normen en waarden die daarbij
horen, laten zich slecht formaliseren.
Nadruk op het strikt naleven van gedetailleerde
regels kan het normbesef van bestuurders uit het
lood slaan. Wanneer good governance gelijkstaat

De elite en goed bestuur
In een poging om sturing te geven in deze tijden
van crisis, wordt er regelmatig gesproken over een
nieuwe Europese toezichthouder op de financiële
instellingen. Nog los van de politieke haalbaarheid, kan ook een externe toezichthouder alleen
maar goed functioneren als de normen waaraan
het bedrijfsbestuur moet voldoen algemeen
worden gedeeld. De boetes die Eurocommissaris
voor Mededinging Neelie Kroes oplegt, hebben
alleen maar zin als zij gedragen worden door een
morele gemeenschap. Is die morele gemeenschap
niet aanwezig, dan zijn de boetes geen morele
sancties maar slechts een kostenpost op de balans
van grote bedrijven.
De belangrijkste kwaliteit van de elite is dan ook
het zelfreinigende vermogen waarmee ze als groep
in staat is om moreel leiderschap te vertonen. Er is
behoefte aan onafhankelijke bestuurders, die niet
alleen financiële maar ook sociaaleconomische
aspecten een belangrijk onderdeel laten zijn van
besluitvorming; die elkaar durven aan te spreken
op gedrag, keuzes en beleid waar zijzelf het niet
mee eens zijn. Dit klinkt erg vanzelfsprekend,
maar is het in de praktijk van de bestuurskamer
lang niet altijd. Te vaak vindt de elite het moeilijk
– vanuit een gevoel van collegialiteit en loyaliteit –
om in te grijpen op onderwerpen zoals beloningsbeleid of verantwoord ondernemen.
De meest effectieve toezichthouder op de elite
is de elite zelf. Het gebrek aan (democratische)
controle op dit mechanisme doet daar niets aan

Maatschappelijke waardering zal het bedrijf zeker
geen windeieren leggen, en Nederland al helemaal
niet. De afgelopen decennia heeft het old boys’
network het nagelaten haar collectieve verantwoordelijkheid te nemen. Nu kunnen bestuurders
en toezichthouders zich bewijzen. Dat zijn ze aan
hun stand verplicht.

Eelke Heemskerk is bestuursadviseur bij de Galan
Groep te Baarn en wetenschappelijk medewerker aan
de Universiteit van Amsterdam. Samen met Meindert
Fennema schreef hij onlangs ‘Nieuwe Netwerken:
De Elite en de Ondergang van de NV Nederland’.
Dit artikel is gebaseerd op een lezing voor Volkskrant
Economische Agenda van 10 maart 2009.
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af. Leidende figuren binnen de elite moeten zelf
opstaan en moreel leiderschap tonen. Binnen de
eigen kringen, via de formele en informele netwerken, moeten zij opstaan en een nieuwe koers
uitzetten. Een koers waar alle belangen die met
de moderne onderneming zijn verbonden worden
afgewogen. Maar ook naar buiten toe moeten
de ‘captains of industry’ zich laten horen. Regels,
wetgeving en toezicht zou er vooral op gericht
moeten zijn de bestuurders en commissarissen te
dwingen om (morele) standpunten in te nemen,
zonder de morele lading en inhoud voor te koken.
Dus wel verplichten dat binnen een bedrijf een
bepaalde verhouding bestaat tussen het inkomen
van de voorzitter van de raad van bestuur en de
portier, maar niet bepalen wat precies deze relatie
moet zijn.

Eelke Heemkerk Moreel reveil van de bestuurlijke elite

Waar vroeger ontoelaatbaar gedrag van bestuurders binnenskamers bestraft en afgehandeld
werd, komen steeds vaker gevallen van handelen
met voorkennis, fraude, zelfverrijking en mismanagement in de openbaarheid. Bestuurders zitten
in een glazen huis, mede veroorzaakt door de veel
grotere macht van de media. Reputatieschade
beperkt zich niet langer tot de kleine kring van het
old boys’ network; de falende bestuurder wordt in
het volle licht van de openbaarheid ‘opgehangen’.
Imagomanagement is een kerntaak geworden
van de bestuurders van grote bedrijven. Toch – of
misschien wel juist daardoor – heeft het ‘shaming
and blaming’ door media maar beperkt effect. Bestuurders, zo is de redenering, staan immers aan
het roer van een ‘global company’, waar nationale
moraal geen plek heeft in de besluitvorming.

aan het voldoen aan een lijstje van best practices
leidt dit onvermijdelijk tot oppervlakkigheid.
Uiteindelijk is de kwaliteit van bestuur gebaat bij
prudent gedrag in alle aspecten van het besturen
van een grote organisatie. En daarvan kunnen niet
alle aspecten tot in detail worden geregeld bij wet.
In een situatie waarin niemand meer weet wat
nu de waarden zijn waarop het bedrijfsbestuur
is gegrondvest, kan dit leiden tot een opvatting
dat alles wat niet verboden is, dus is toegestaan.
Voor behoorlijk bedrijfsbestuur is een dergelijk
uitgangspunt uiteraard funest. Dan is die ceo het
succesvolst die op de rand van de legaliteit en het
oorbare balanceert.
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‘Regels, wetgeving en
toezicht zou er vooral
op gericht moeten
zijn de bestuurders
en commissarissen te
dwingen om (morele)
standpunten in te nemen,
zonder de morele lading
en inhoud voor te koken’

daarbij passende positieve en negatieve sancties
verdwenen. Nieuwe controle mechanismen zijn
hiervoor in de plaats gekomen, maar die zijn niet
zonder meer succesvol in het in toom houden van
de bestuurlijke elite.
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geldingsdrang en hang naar status. Zo beschouwd
is de ‘exhibitionistische zelfverrijking’ een resultaat van wat de Franse filosoof René Girard
‘mimetische begeerte’ heeft genoemd. De begeerte
wordt ingegeven doordat het object van begeerte
ook door anderen begeerd wordt. Bij gebrek aan
innerlijke bevrediging en intrinsieke motivatie,
aangevuld met een gebrek aan statussymbolen,
wordt de geldelijke beloning de belangrijkste maat
om maatschappelijk aanzien te bepalen. In sommige
gevallen kunnen we misschien wel beter spreken
over mimetische hebberigheid van de old boys.

corporate
governance

maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

De morele drie-eenheid
Er zijn genoeg voorbeelden om het gebrek aan
ethiek in het bedrijfsleven te illustreren. Iedere dag
staat er wel minimaal één schandaal in de krant.
Ons inziens is dit echter geen reden tot wanhoop.
Het feit dat we dergelijke misstanden nog steeds
publiekelijk afkeuren, geeft aan dat ethiek wel
degelijk een belangrijke rol speelt in de economie.
Wij zien een ander probleem: ethiek staat wel
op de agenda, maar is niet altijd even zichtbaar.
Daarnaast leidt de manier waarop de moraal van
de economie wordt gethematiseerd tot versnippering. We zien drie verschillende thema’s die
de ethiek van het bedrijfsleven concreet maken:
integriteit, corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In deze bijdrage
willen we aangeven hoe via deze thema’s de moraal
van de markt wordt geagendeerd en op welke wijze
deze drie thema’s onderling samenhangen.
De moraal van de markt
Een belangrijk uitgangspunt in de economie is
dat het op de markt een ieder vrij staat de eigen belangen naar eigen inzicht te behartigen, wetende

dat anderen dat ook zullen doen. Het maken van
winst, het binnenhalen van opdrachten en het
streven naar continuïteit en verdere groei zijn
volstrekt legitieme doelen in het bedrijfsleven.
Sterker nog, een bestuurder die deze doelen veronachtzaamd is onverantwoordelijk bezig. Dat wil
echter niet zeggen dat alles is toegestaan. Mensen
en bedrijven zijn bij het realiseren van hun belangen van elkaar afhankelijk: ze komen elkaar tegen
in het maatschappelijk verkeer en ze zullen elkaar
frustreren bij het uitvoeren van de eigen plannen
wanneer ze hun handelen niet op elkaar afstemmen. Ze zijn voor het realiseren van hun plannen
ook vaak aangewezen op de actieve medewerking
van anderen: ze moeten samenwerken om hun
plannen te realiseren. Ook dit vereist afstemming:
hoe werken we samen, hoe verdelen we de resultaten en hoe lossen we conflicten op? Een belangrijk
antwoord op deze problematiek – vreedzaam
samenleven en vruchtbaar samenwerken – is de
moraal zoals verwoord in waarden, normen en
verantwoordelijkheden. Deze marktmoraal wordt
niet van buitenaf opgelegd aan het bedrijfsleven,

Het is ook mogelijk om voor een positieve
benadering van integriteit te kiezen. Integriteit
betekent dan dat je je werk goed doet. En dat is
natuurlijk meer dan afzien van laakbaar handelen.
Iemand die geen regels overtreedt, doet daarmee
nog niet zijn werk goed. Net zoals iemand die
geen verkeersregels overtreedt daarom nog niet
de goede route rijdt. Door de nadruk op laakbaar
handelen, blijft een negatieve benadering beperkt
tot een negatieve moraal: ze bestaat uit een soort
‘verkeersregels’, formele en informele regels
die aangeven waar de grens ligt tussen wat is
toegestaan en wat is verboden, maar ze geven
geen richting aan. In een positieve benadering
betekent integriteit dat iemand doet waarvoor hij
is aangesteld: hij doet de goede dingen en doet ze
goed! Een belangrijk voordeel van een positieve
benadering is dat het een ambitie formuleert, een
wenkend perspectief. Dit is voor veel medewerkers
aansprekender dan een benadering die hen vooral
in hun bewegingsruimte beperkt. Dat wordt vaak

‘Integriteit komt niet alleen
in beeld als er iets fout gaat.
Integriteit staat juist voor
je werk goed doen’
Corporate governance
Er zijn veel overeenkomsten tussen integriteit en
corporate governance. Zodra de bovengenoemde
boekhoudschandalen ter sprake komen, gaat het
vaak over corporate governance. Ook wordt de Nederlandse Corporate governance-code – beter bekend
als de code-Tabaksblat – de integriteitcode van het
bedrijfsleven genoemd. Integriteit wordt in deze
code één van de peilers van goed ondernemingsbestuur genoemd. Toch zijn integriteit en corporate
governance in de praktijk vaak gescheiden werelden,
met eigen codes, aandachtsgebieden en verantwoordelijke functionarissen binnen organisaties.
In essentie gaat corporate governance over de afspraken en mechanismen die aandeelhouders in staat
stellen een redelijk beeld te vormen van de risico’s
en mogelijke opbrengsten met betrekking tot hun
geïnvesteerde vermogen. In het bijzonder gaat het
dan om mechanismen met betrekking tot de vraag
aan wie en op welke wijze de ondernemingsleiding
verantwoording dient af te leggen over strategie,
resultaten en risico’s. Het corporate governancesysteem is opgetuigd rondom een viertal hoofdrolspelers: het bestuur van de organisatie, de raad
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Integriteit
Het thema integriteit is van alle tijden, maar de
grote aandacht die het tegenwoordig krijgt, is pas
van recente datum. Pas sinds begin jaren negentig
staat het onderwerp expliciet op de agenda. Eerst
vooral bij de overheid, maar sinds de eeuwwisseling ook steeds meer bij het bedrijfsleven, mede
naar aanleiding van enkele boekhoudschandalen.
Bijna ieder zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig een gedragscode waarmee de integriteit van de organisatie moet worden geborgd. Velen
koppelen integriteit aan fraude en corruptie; in de
krant wordt integriteit vooral in verband gebracht
met allerlei vormen van misstanden. Bij deze
negatieve benadering is helder welke oplossingen
nodig zijn. In de eerste plaats dienen grenzen
te worden vastgesteld om te bepalen wanneer
gedrag ontoelaatbaar wordt. Vervolgens moeten
de grenzen effectief worden gecommuniceerd. Tot
slot zijn er wilskrachtondersteunende maatregelen
nodig, zoals procedures, toezicht en sancties: mensen kunnen immers in de verleiding komen regels
te overtreden omdat dit in hun eigenbelang is.

als moralistisch, belerend en betuttelend ervaren.
Integriteit komt niet alleen in beeld als er iets fout
gaat; integriteit staat juist voor je werk goed doen.
Wat ons aanspreekt in een positieve benadering
is dat het aanknopingspunten biedt om de mens
centraal te stellen. In de negatieve benadering
wordt alle energie als vanzelf gericht op de
laakbare handelingen. De medewerkers komen
dan slechts in beeld als degenen die in het gareel
moeten worden gehouden. In een positieve benadering, met de nadruk op het werk goed doen,
worden medewerkers juist aangesproken op hun
eigen verantwoordelijkheid, op hun beroepstrots,
op hun eigen morele respectabiliteit.

macht & moraal: noblesse oblige

door Edgar Karssing & André Nijhof

maar is noodzakelijk voor markten om te kunnen
functioneren. Zonder deze marktmoraal stort het
gehele bouwwerk van de economie in elkaar.
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Bedrijven kunnen niet doof en blind zijn voor de behoeftes, wensen en noden van de maatschappij. Zonder enig moreel handelen
wordt een organisatie ernstig belemmerd in het realiseren van
haar doelstellingen. Dit is echter niet altijd zichtbaar voor de
buitenwereld. Karssing en Nijhof doen een oproep om de morele
zwijgzaamheid te doorbreken.
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van commissarissen, de (algemene vergadering
van) aandeelhouders en de rol van accountants.
Door middel van mechanismen zoals verplichte
openbaarmaking (bijvoorbeeld met betrekking tot
tegenstrijdige belangen en bezoldiging), informatieverschaffing (bijvoorbeeld met betrekking tot
risico’s en strategie), eisen aan deskundigheid en
samenstelling (bijv. met betrekking tot bijscholing
en maximale benoemingstermijnen) en onafhankelijkheid (bijvoorbeeld scheiding tussen accountancy- en adviesdiensten) ontstaat een systeem
van checks & balances waarmee partijen elkaar in
evenwicht houden.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In algemene termen betekent maatschappelijk
verantwoord ondernemen (mvo) dat bedrijven
bewust ondernemingsactiviteiten richten op
waardecreatie op langere termijn in drie dimensies:
niet alleen in financieel-economische grootheden,
zoals winstgevendheid en beurswaarde, maar ook
in ecologische en sociale zin (People, Planet, Profit).
Het gaat dan om kwesties zoals beperking van
de co2-uitstoot ten behoeve van de aanpak van
het klimaatprobleem, het gebruik van fsc-hout
ten behoeve van biodiversiteit, de sociale rol als
werkgever. De World Business Council on Sustainable
Development (wbcsd) definieert mvo als volgt:
‘the continuing commitment by business to behave
ethically and contribute to economic development while
improving the quality of life of the workforce and their
families as well as the local community and society
at large’. Met deze definitie benadrukt de wbcsd
dat mvo een continu proces behelst, dat morele
verantwoordelijkheden centraal staan en dat die
verantwoordelijkheden betrekking hebben op
zowel de medewerkers, op de directe omgeving als
op de wereld in bredere zin. mvo vraagt dus om het
vormgeven van verantwoordelijkheid op verschillende niveaus. Ook is er een duidelijke relatie tussen
de kernactiviteiten van een bedrijf en mvo. Mvo
gaat dus verder dan filantropie – geld schenken
aan goede doelen; de verantwoordelijkheden zijn
gerelateerd aan de producten, de dienstverlening
en de primaire processen van een onderneming.
De morele drie-eenheid
Met de bovenstaande drie thema’s – integriteit,
corporate governance en mvo – wordt de moraal

van de markt geagendeerd. Deze thema’s zijn
sterk aan elkaar gerelateerd, alhoewel ze vaak op
verschillende manieren door bedrijven worden
geagendeerd en uitgevoerd. Elk van deze thema’s
is doordrongen van normativiteit – van opvattingen over wat goed en wenselijk is – en is daarmee
gebaseerd op formele en informele regels waaraan
het bedrijfsleven zich dient te houden om op een
betrouwbare, professionele wijze te werken. Ook
worden op praktisch niveau dezelfde instrumenten ingezet zoals gedragscodes, trainingen en
audits. Integriteit, corporate governance en mvo
hebben een gemeenschappelijke basis. We kunnen
spreken van een morele drie-eenheid.
De gemeenschappelijke basis ligt in de morele
identiteit van de organisatie; in de kernwaarden
waar een organisatie voor staat die in al haar
activiteiten tot uitdrukking worden gebracht. Het
gaat om de kernwaarden in het maatschappelijke
verkeer en de kernwaarden waar een organisatie
voor wil staan; en ook om de wijze waarop die
kernwaarden in samenspraak met stakeholders
worden aangepast en doorvertaald naar beleid.
Inconsistentie binnen de drie thema’s leidt tot
risico’s; de geloofwaardigheid van de organisatie
staat op het spel. Ahold gold bijvoorbeeld jarenlang met recht als een koploper op het gebied van
mvo. Met de fraude-affaire eindigde dit abrupt.
Niet zozeer omdat de activiteiten op mvo-gebied
niet langer prijzenswaardig waren, maar omdat
de onderliggende basis was aangetast. Gelet op
dit risico is het voor bedrijven van belang de
achterliggende waarden en normen in samenhang
te verkennen. En ervoor te waken dat ethiek niet
verwordt tot het minimaliseren van juridische
aansprakelijkheid, risico- en reputatiemanagement en slim marketingbeleid. Dan verliest niet
alleen de ethiek, maar zetten bedrijven ook hun
morele respectabiliteit op het spel.

Edgar Karssing en André Nijhof zijn als universitair
hoofddocent verbonden aan het European Institute
for Business Ethics van Nyenrode Business Universiteit.
Deze bijdrage is grotendeels gebaseerd op hoofdstuk
2 van A. Nijhof, E. Karssing, R. Wirtz en T. de Bruin
(2008). En nu doorpakken! Gedragsverandering in de
Nederlandse bouwsector. Assen: Van Gorcum.

CEO’s roepen op tot meer steun
aan VN Conventie tegen corruptie
Chief executive officers (ceo’s) van een aantal vooraanstaande multinationale bedrijven
hebben op 1 mei 2009 een oproep gedaan om effectiever en robuuster invulling te geven
aan de vn Conventie tegen corruptie.
In een open brief aan vn-secretaris-generaal Ban Ki-moon spreken de bestuursvoorzitters, onder wie de Nederlanders Jeroen van der Veer (Royal Dutch Shell) en Peter Smit
(tnt), hun onverkorte steun uit aan dit unieke anti-corruptiemechanisme en spreken
hun vertrouwen uit dat ‘het de potentie bezit de corruptie om te buigen en een eerlijk
speelveld te creëren voor alle deelnemers aan de mondiale economie’. Ze prijzen de
Conventie als een ‘essentieel instrument in de strijd tegen corruptie’ maar benadrukken
de noodzaak om nu ook een waarderingsmechanisme voor de uitvoering vast te stellen
op de komende Conferentie van Lidstaten in Doha in november 2009.
‘Zeker in deze periode van heftige financiële en economische beroering, is een effectief
waarderingsmechanisme voor de uitvoering van essentieel belang. De economische crisis
zal de wereldwijde concurrentie ongetwijfeld sterk onder druk zetten, met het gevaar van
een erosie van ethische waarden die onomkeerbaar kan zijn’. Zij waarschuwen ervoor dat
een verdere vertraging bij de invoering van een effectief waarderingsmechanisme (waarom de Conventie ook vraagt) ‘de geloofwaardigheid van de Conventie zal ondergraven en
de kans laat schieten om het momentum te benutten om de corruptie te overwinnen’.
‘Transparantie en verantwoording zijn hoekstenen voor economisch succes’, zegt
Huguette Labelle, voorzitter van Transparancy International in een reactie. ‘Deze ceo’s
hebben een groot leiderschap betoond in hun steun aan een waarderingsmechanisme
dat daadwerkelijk functioneert. Wij verheugen ons over de belofte van deze conventie
om een wereld zonder corruptie dichterbij te brengen’.
De ceo’s doen een aantal suggesties hoe het mechanisme zou moeten werken, en benadrukken daarbij drie aspecten: een adequate en duurzame financiering; landenbezoeken
door waarnemers van andere lidstaten; en een transparant proces met bijdragen uit de
particuliere sector en van andere stakeholders, beschreven in openbare publicaties.
‘Ik heb grote waardering voor het leiderschap dat het bedrijfsleven in deze kritieke
kwestie betoont’, zegt vn-secretaris-generaal Ban Ki-moon in een reactie. ‘De steun die
het bedrijfsleven betuigt aan een effectief waarderingsmechanisme en het groeiende
aantal staten dat de Conventie ondertekent en uitvoert zijn een bewijs temeer van onze
gezamenlijke verbintenis om corruptie uit te roeien’.

De brief [ te downloaden van http://www.transparency.org/content/download/43311/692138 ]
kwam tot stand op uitnodiging van vier mondiale initiatieven tegen corruptie in de private sector:
de Internationale Kamer van Koophandel, Transparency International, de VN Global Compact
en het World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative (PACI). De VN Conventie
tegen corruptie werd aangenomen in december 2003 en is tot dusver door 140 landen ondertekend en door 136 daarvan geratificeerd.
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We putten de aarde uit, met name als het gaat om het gebruik van
fossiele brandstoffen. Dat er iets moet veranderen, dat weten we
allemaal. Maar wie heeft de macht én de verantwoordelijkheid om
die verandering tot stand te brengen? De zo broodnodige overgang naar duurzame energie moet volgens Jan Terlouw door de
politiek worden afgedwongen. Geen enkele andere macht kan die
verantwoordelijkheid dragen.

Op het eerste gezicht gaat het best goed met ons
westerlingen, levend in een (post-) industriële
samenleving, een democratische rechtsstaat, en
een kenniseconomie. Op het gebied van gezondheid, welvaart en vrijheid hebben we het in de
westerse wereld, ondanks de recessie, goed voor
elkaar. Maar gaat het wel echt zo goed in onze hedendaagse maatschappij? Mensen zonder sociaal
netwerk schijnen vroeger te sterven, de ecologische diversiteit is drastisch afgenomen en volgens

Hanteerbare energie
De aarde is rijk aan grondstoffen, maar de voorraden zijn eindig en kunnen dus schaars worden.
Metalen als kwik en aluminium, en zelfs voedings-

macht & moraal: noblesse oblige

door Jan Terlouw

Wie kennis vergaart, vergaart macht. Wie macht
krijgt, heeft een grote verantwoordelijkheid. Wie
verantwoordelijkheid heeft dient te beseffen dat
noblesse oblige, adeldom verplicht.
Enkele jaren geleden was ik voorzitter van een
commissie die tot taak had uit te zoeken hoe de
bevolking aankeek tegen genetische modificatie
van voedsel. Het viel op dat veel mensen zeiden:
‘Daar ga ik toch niet over. Dat is de verantwoordelijkheid van de wetenschap, het bedrijfsleven en
de politiek’. En ze hadden gelijk. In vergelijking tot
de invloed van deze drie instanties is de invloed
van de burger/consument – ook in onze open
democratische samenleving – bijna nihil. Laat me
dit illustreren aan de hand van de casus van het
energiebeleid.
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De morele
plicht van
een duurzame
overheid

Cees Guikers1 gaat onze rijkdom gepaard met een
verschraling van diversiteit op sociaal gebied, een
sterke teruggang van ecologische verscheidenheid,
en ook met toenemende sociale armoede, met morele vervlakking, met teloorgang van hoffelijkheid.
Premier Balkenende maakt zich al een tijd zorgen
over de invulling van begrippen als waarden, en
de daaruit volgende normen. Schofterig gedrag,
gebrek aan respect, de houding ‘ikke ikke ikke en
de rest kan stikken’ is inderdaad zorgelijk, maar
door dat te zeggen veranderen we er niets aan. We
moeten kijken naar wat er aan de hand is met de
maatschappelijke en politieke moraal; hoe gaan zij
die macht hebben daarmee om?

Jan Terlouw De morele plicht van een duurzame overheid

‘Waar visie ontbreekt, komt het volk om.
Waar moraal ontbreekt bij mensen met
macht, is de publieke moraal in gevaar’

Behoud van onze planeet
De zo broodnodige overgang naar duurzame
energie moet door de politiek worden afgedwongen, want geen enkele andere instantie kan die
verantwoordelijkheid dragen. Zeker, de markt
heeft het kapitaal, de investeringsmogelijkheden,
de innovatiekracht, en de flexibiliteit. De grote
industrieën rekenen het redden van de aarde

Wat is in dit verband de verantwoordelijkheid
van de wetenschap? Zeker, de beste vriend van
de wetenschap is twijfel – een wetenschapper die
zich niet steeds afvraagt of zijn conclusies juist
zijn, kan beter een ander vak kiezen. Daarom is
het bijna onmogelijk om aan een wetenschapper
stellige uitspraken te ontlokken. Maar wetenschappers zijn ook staatsburgers. Ze hebben de
verantwoordelijkheid om hun kennis onder de
aandacht te brengen van beleidsmakers, compleet
met het geschatte waarheidsgehalte van hun
bevindingen. Een minieme onzekerheid mag geen
reden zijn om te zwijgen.
Wetenschap, bedrijfsleven, overheid. Instanties
met macht en dus verantwoordelijkheid. Het zou
wenselijk zijn dat het bedrijfsleven en de wetenschap ook verantwoordelijkheid zouden voelen
voor de kwaliteit van de aarde op de lange termijn.
Maar zoals hierboven is betoogd, kunnen we daar
niet op rekenen. En de burger zelf ? Wat is zijn
verantwoordelijkheid? Als het gaat om de klimaatcrisis kan de burger zelf wel iets doen. Energieslurpende lampen vervangen door spaarlampen. Licht
niet onnodig laten branden. Je huis beter isoleren.
Vaker fietsen in plaats van autorijden. Die dingen
helpen, al is het maar een klein beetje. Ze helpen
vooral bij het je bewust worden van de dreiging.
De wezenlijke veranderingen zijn in handen van
wetenschap, bedrijfsleven en vooral van de politiek.

Conclusie
De essentie van de parlementaire democratie is
dat het een vertrouwensdemocratie is. Burgers
geven macht aan hun vertegenwoordigers, in het
vertrouwen dat die macht wordt gebruikt ten
bate van hun welzijn. De afgelopen drie decennia
hebben in het teken gestaan van liberalisering
en privatisering. De politiek heeft veel macht
afgestaan aan de markt, in de verwachting dat die
markt – met zijn efficiency, zijn flexibiliteit, zijn
innovatiekracht – de welvaart en het welzijn van
de burgers zou vergroten. Op het eerste gezicht
gaat het ons ook goed, vooral in materieel opzicht.
Maar bij nader inzien wordt het noblesse oblige
vaak genegeerd. Er zijn verantwoordelijkheden
die de markt niet aan kan, vooral als het gaat om
maatregelen die van belang zijn voor de lange
termijn. De politiek moet die taken weer zelf op
zich nemen, dan maar wat minder efficiënt. Want
macht en moraal horen hand in hand te gaan. De
essentie van politiek is dat de wet van de jungle
wordt vervangen door recht en rechtvaardigheid.
Die taak kan de markt niet aan.

Maar wat kun je van de burger verwachten als
de instanties met macht hun verantwoordelijk-

Jan Terlouw is natuurkundige, auteur en voormalig
D66-politicus.

1 Cees Guikers (2008). De Armoede van de Rijkdom.
2 Menno Tamminga (2009). De uitverkoop van Nederland.
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heid niet nemen? Nederlandse topmanagers en
buitenlandse beleggers hebben de afgelopen tien
jaar twee miljard euro verdiend aan de verkoop
van bedrijven aan buitenlandse concurrenten, zo
staat in een recent boek van Menno Tamminga2.
De overheid laat dit rustig gebeuren. De zelfverrijking van heel wat bankiers en andere topmanagers
heeft ongehoorde vormen aangenomen, zo weten
we intussen. Het enige wat de overheid heeft
gedaan is de grootste nood lenigen met belastinggeld. Normen en waarden. Wat zou dit soort beleid
doen met de publieke moraal? Waar visie ontbreekt, komt het volk om, staat in het bijbelboek
Spreuken. Waar moraal ontbreekt bij mensen met
macht, is de publieke moraal in gevaar.

Jan Terlouw De morele plicht van een duurzame overheid

De voorraden daarvan zijn niet onuitputtelijk,
terwijl hun ontstaan miljarden jaren heeft
geduurd. Door het verbranden van die fossielen
komt teveel kooldioxide in de lucht. Daardoor
wordt meer zonlicht geabsorbeerd en wordt de
aarde warmer. Verontrustend snel. We moeten
daarom overgaan op het gebruik van duurzame
energie; dat wil zeggen energie die de zon nu naar
de aarde straalt, in plaats van de zonne-energie
van vroeger die zich bevindt in de energiedragers
olie, steenkool, aardgas, en teerzanden. Hoe
krijgen we dat voor elkaar?

Aardoliemaatschappij Shell heeft in 2008 een
winst behaald van 34 miljard dollar. Ondanks dat
hoogste resultaat ooit heeft het bedrijf dit jaar bekend gemaakt zich terug te trekken uit onderzoek
naar wind- en zonne-energie. Te weinig rendabel,
is het argument. Men spreekt de laatste jaren veel
over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
In de praktijk komt het er op neer dat bedrijven
het nuttig vinden om goed met werknemers en
met de omgeving waarin het bedrijf opereert om
te gaan. Het betekent geenszins dat bedrijven
verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van
de aarde in een toekomst die verder reikt dan tien
jaar. Op zichzelf is dat begrijpelijk. Die verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats elders,
namelijk bij de politiek.

echter niet tot hun verantwoordelijkheid. De overheid heeft de bevoegdheid om van de markt, van
het bedrijfsleven het juiste gedrag af te dwingen,
zodat het daar aanwezige kapitaal en de innovatiekracht voor het behoud van onze planeet worden
ingezet. Een essentiële voorwaarde is dat de overheid daarbij zorg draagt voor een gelijk speelveld;
voor eerlijke concurrentieverhoudingen.

macht & moraal: noblesse oblige

De energie van de zon kan op allerlei manieren
hanteerbaar worden gemaakt. Het kan door
gebruik te maken van de wind (wind is zelf
natuurlijk ook een gevolg van zonnewarmte);
het kan door de zonnewarmte om te zetten in
elektrische energie; het kan door met behulp van
de straling van de zon een spanningsverschil op te
wekken (zon PV noemen we dat); het kan door biobrandstoffen te gebruiken. En natuurlijk kunnen
we ook eenvoudigweg de energie opgebruiken die
de zon in miljarden jaren op en in de aarde heeft
opgeslagen in de vorm van olie, gas, steenkolen,
teerzanden, leisteen. De zon van vroeger.

Zwartste scenario
Overheden (usa, eu, Nederland) proberen de
markt te verlokken om over te stappen op duurzame energie. Tot nu toe lukt dat echter niet. De
kooldioxideconcentratie neemt sneller toe dan in
het zwartste scenario was voorzien. Het blijkt dat
het effect van de broeikasgassen op temperatuurstijging ook groter is dan voorzien, waardoor de
beperking van de temperatuurstijging tot twee
graden in deze eeuw een illusie lijkt. Natuurlijk
lukt het niet door verlokking van de markt. De
markt – het bedrijfsleven – richt zich nu eenmaal
op andere belangen dan op de leefbaarheid op
aarde op de lange termijn. Return on investment.
Hoge beurswaarde. Gunst van de aandeelhouders.
Dat zijn belangen van het bedrijfsleven.
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stoffen kunnen uitgeput raken. Het goede nieuws
is dat zolang de zon niet is opgebrand – en dat
zal tot in lengte van jaren niet het geval zijn – er
een overvloed aan energie zal zijn. De zon schijnt
immers ieder uur zoveel energie naar de aarde als
de hele mensheid in een jaar verbruikt. Zij hoeft
alleen maar hanteerbaar te worden gemaakt.
Zoals het nu is, verdwijnt van die energie meer
dan 98% ongebruikt het heelal in. Er is dus meer
dan genoeg energie. Zonne-energie is onmisbaar
voor alle levende organismen, voor oerwouden en
oorwurmen, nijlpaarden en bacteriën. Maar ook
de mens en de groei en bloei van een menselijke
samenleving zijn afhankelijk van de beschikbaarheid (en betaalbaarheid) van energie.

Noblesse oblige in het ziekenhuis
Stelt u het zich eens voor; uw pasgeboren kind ligt
in het ziekenhuis. Er zijn complicaties gesignaleerd, maar het is nog onduidelijk wat er precies
aan de hand is. U wacht in spanning af wat de
dokter constateert en met welke adviezen zij of hij
zal komen. Er rest u niets dan te vertrouwen op
het oordeel van de arts. Maar kan dat wel? Omdat
er op de afdeling neonatologie, waar ook uw baby
ligt, in het verleden forse fouten zijn gemaakt en
de kwaliteit er een slechte naam heeft, heeft de
directeur van het ziekenhuis de medische staf
bijeen geroepen. Hij vraagt om oorzaken en eist
een transparant en consequent verbeterplan. De
medisch staf is echter niet gediend van zijn toon
en zegt het vertrouwen in de directeur op. Vanwege een onwerkbare situatie dient hij te vertrekken.
Dit, niet eens zo heel ver gezochte, voorbeeld
illustreert dat medisch specialisten macht hebben, met name door hun kennisvoorsprong en
schaarste; hindermacht, economische en organisatorische macht. De positie van de patiënt en

bestuurder wordt echter langzaam versterkt. Op
zich een wenselijke ontwikkeling, maar de vraag
is wel of patiënten en bestuurders wel met deze
nieuwe machtverhoudingen om kunnen gaan?
Macht van specialisten
Er zijn voldoende voorbeelden die aantonen dat
de macht van medisch specialisten hier en daar
(té) groot is geworden. Er zijn zoveel schrijnende
medische missers dat er wekelijks televisieprogramma’s mee gevuld worden. Gedupeerde
patiënten of nabestaanden voelen zich daarbij
geregeld onvoldoende gehoord. Reden voor het
ministerie van vws om een Wet Cliënt & Kwaliteit
op te stellen waarmee de rechten van patiënten
duidelijker en beter afdwingbaar worden.
Niet alleen patiënten, maar ook ziekenhuisbestuurders hebben onvoldoende middelen om
hun professionals ter verantwoording te roepen,
zo constateerde de gezaghebbende Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg (rvz)1 onlangs. Daardoor kunnen zij de verantwoordelijkheid voor de

Rechten en plichten
Met de Wet Cliënt & Kwaliteit krijgen patiënten
binnenkort meer rechten; recht om te klagen, recht
op informatie. Naast rechten, rust er echter ook
een plicht op de patiënt. Artsen zijn feilbaar, fouten
worden gemaakt. Meer openheid daarover moet
echter niet de consequentie hebben dat elke arts
die een fout toegeeft zijn carrière onherstelbaar
beschadigd. Wil de patiënt zich realiseren dat er een
fout kan worden gemaakt zonder schuld of straf ?
Een speerpunt van het beleid van minister Klink is
het verbeteren van de transparantie van kwaliteit
(-sverschillen). Met prestatie-indicatoren en
zwarte lijsten kunnen burgers straks beter kiezen
door welke arts zij behandeld willen worden. Maar
de vraag is of burgers zich ook goed realiseren dat
de kwaliteit van zorg ideosyncratisch is. Slechts
achteraf en per individueel geval is écht vast te
stellen of de kwaliteit van een diagnose en een
behandeling effectief en naar tevredenheid was.
Vooraf is dus nooit echt te zeggen of een dokter
of behandeling ‘goed’ is. Er is vooraf slechts een
indicatie te geven van de processen, de werkwijze,
de reputatie van een ziekenhuis of specialist. Bovendien heeft de patiënt zelf ook een belangrijke
rol in het succes van een medische behandeling.
Ignorance is bliss en het is een heerlijk comfortabele

Rechten en plichten van bestuurders
In navolging van het rvz-rapport krijgen bestuurders steeds meer middelen om hun ziekenhuis in
de door hen gewenste richting te sturen. Organisatiestructuren waarin de specialist veel meer
gebonden wordt aan het ziekenhuisbelang zijn in
opkomst. Raden van Bestuur en Toezicht worden
sterker gedwongen verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit. Dat is een al lang gewenste
ontwikkeling maar bestuurders dienen zich te
realiseren dat een ziekenhuis zonder specialisten
ook maar een gebouw met bedden is. Een ‘afrekencultuur’ kan afbreuk doen aan de intrinsieke
motivatie van de medici, het grootste goed voor de
medische professional. Er is een wankel evenwicht
tussen integriteit, verantwoordelijkheid en controle en de professionele vrijheid van de specialist.
Hebben de bestuurders in de zorg de competentie
om te besturen op dat dunne koord?

‘De machtsverhoudingen
tussen patiënt, specialist
en bestuurder komen
meer in balans. Het
koninkrijk krijgt trekken
van een democratie’
Door de beschreven ontwikkelingen zou men
kunnen zeggen dat de alleenheerschappij van
specialisten wat wordt opengebroken. De
machtsverhoudingen tussen patiënt, specialist en
bestuurder komen meer in balans. Het koninkrijk
krijgt trekken van een democratie. Maar, net als
in een democratie, komen rechten met plichten,
vrijheid met verantwoordelijkheid. Ook hier geldt:
noblesse oblige. Van burgers met meer rechten mag
verwacht worden dat zij daar verantwoordelijk
mee omgaan. >>
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Het koninkrijk
van de specialist

gedachte dat alle dokters van de hoogste kwaliteit
zijn en we blind op ze kunnen vertrouwen. Wil de
burger leven met de toegenomen onzekerheid?

macht & moraal: noblesse oblige

door Michiel Verkoulen

kwaliteit van zorg in hun instelling niet adequaat
dragen. Het is zelfs erger, specialisten hebben
vaak de facto de macht in het ziekenhuis. Situaties
zoals uit bovenstaand voorbeeld zijn er mede
debet aan dat ziekenhuisbestuurders gemiddeld
slechts 2,8 jaar in functie zijn, niet zelden omdat
ze worden gewipt door specialisten. Dat laat
weinig ruimte voor daadkrachtig bestuur.
Inmiddels zien ook ziekenhuizen (nvz)2 en
artsenorganisaties (knmg)3 in dat de macht van
specialisten wat is doorgeschoten. Wie huurt
nu wie in? Het ziekenhuis de specialisten, of de
specialisten het ziekenhuis? Hoe het ook zij, de
conclusie is gerechtvaardigd dat specialisten
erg machtig zijn, als alleenheersers in hun eigen
koninkrijk. Weinig concurrentie, verantwoording
of effectief toezicht. Maar deze macht is tanende.
Conform de tijdgeest wordt er meer countervailing
power georganiseerd in de zorg. Meer rechten voor
de patiënt, meer informatie voor de consument en
meer handvaten voor de bestuurders.

idee juni 2009

56

Medisch specialisten hebben een sterke machtspositie zowel
tegenover de patiënt als tegenover het bestuur van ziekenhuizen.
De positie van de laatste twee wordt nu echter versterkt; meer
rechten voor de patiënt, meer informatie voor de consument
en meer handvaten voor de bestuurders. Kunnen patiënten en
bestuurders met de verantwoordelijkheid omgaan die met deze
rechten komt?

Los daarvan blijft het soms verstandig om uw
dokter af en toe als een koninkje te behandelen.
Net als uw zieke kind.

Michiel Verkoulen is adviseur in de zorgsector
en lid van Route66.

Dit herstel van vertrouwen gaat echter niet
vanzelf. Er wordt vooral wijsheid en inzet gevraagd van de betrokkenen. Voor de omslag onder
specialisten naar een opener en meer op leren
gerichte cultuur zijn voorlopers en rolmodellen
nodig. De campagne ‘Artsen van Nu’ van doktersvereniging knmg is in dat opzicht een te prijzen
initiatief. Een voorbeeld van een rolmodel in dit
kader: recent kreeg onze eigen dr. Els Borst-Eilers
de prof. dr. P. Muntendamprijs 2009 uitgereikt van
kwf Kankerbestrijding, onder meer vanwege haar
onvermoeibare inzet om de emancipatie

1 ‘Governance en kwaliteit van zorg’, Raad voor de Volksgezondheid
en Zorg, 10 maart 2009.
2 ‘Dat zorgbestuurders zo snel opstappen is bizar’, interview met Roelf
de Boer in de Volkskrant, 1 maart 2009.
3 knmg campagne ‘Artsen van Nu’, http://knmg.artsennet.nl/		
actueel/Nieuwsartikel/Federatie-KNMG-start-campagne-Artsenvan-NU.htm
4 ‘Authenticiteit gaat boven alles’, Medisch Contact, nr. 15, 8 april 2009.
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door David Cromwell & David Edwards

Macht en verantwoordelijkheid van de media

Opgroeien
met tante Beeb
Wij zijn als Britten opgegroeid met de bbc, met
‘tante Beeb’ zoals wij haar noemen. We keken
Watch With Mother met onze moeder; we liepen
het loopje en spraken het spraakje met Bill en Ben
de Bloempotmannen. En dan heb je nog programma’s zoals Top of the Pops, Tomorrow‘s World, The
Sky At Night. Zelfs de commentaarstemmen van
de bbc waren voor ons een bron van troost: kalm
en geruststellend (maar opvallend welbespraakt)
voerden ze ons zacht langs de programma’s. Veel
Britten delen onze liefde voor tante Beep. Maar
wat nu als we zeggen dat de bbc onderdeel is van
een systeem van gedachtecontrole dat medeplichtig is aan de dood van honderdduizenden elders,
aan ernstige politieke repressie in eigen huis, en
aan het mogelijke einde van het menselijk leven
op aarde. Fantastische beweringen? Of kunnen we
ze werkelijk staven?

steeds het volledige spectrum aan meningen
aan bod laten komen maar nooit of te nimmer
een eigen standpunt laten doorschemeren.
Deze evenwichtigheid zou stevig ankeren in de
bbc-gedragscode1, die van een ‘verbintenis tot
onpartijdigheid’ spreekt en van journalisten eist
‘dat zij ernaar streven een zodanig breed spectrum
aan meningen te weerspiegelen en het volledige
veld van botsende opvattingen te onderzoeken
zodat geen enkele relevante gedachte niet of
onvoldoende aan bod komt’. Richard Sambrook,
oud-hoofdredacteur bbc-nieuws, verklaarde
aan een krant2: ‘Mensen vragen me wel eens wat
ik ga doen na de bbc. Mijn antwoord is dat ik
weer dingen ga vinden! Mijn meningen zijn te
lang onderdrukt. Ik vind het heel moeilijk om op
feestjes een mening te uiten omdat ik zo gewend
ben geraakt aan het enerzijds, anderzijds’.

Evenwichtige verslaggeving uit balans
Bbc’s grootse claim is dat zij neutraal staat tussen
alle strijdende opinies: haar journalisten zullen

Het probleem is volgens ons dat bbc-journalisten
best neutraal tussen de gepresenteerde meningen
kunnen staan, maar dat de selectie van gepresen-

David Cromwell & David Edwards Opgroeien met tante Beeb

Er wordt nogal wat gevraagd van patiënten, specialisten, bestuurders en overige betrokkenen. De
eindsituatie is echter de moeite waard. Specialisten komen wat van hun voetstuk af en behandelen
patiënten en hun omgeving als volwassenen4.
Patiënten gedragen zich daar ook steeds meer
naar. Ze laten zich niet wegzetten als onwetenden
maar erkennen dat een arts een hoogopgeleide en
gemotiveerde professional is die desondanks ook
fouten kan maken. Betrokken patiënten die met
kennis en besef van verantwoordelijkheden een
behandelingstraject ingaan, vergroten de kans op
betere zorg. De almachtige specialist komt wat
van zijn troon en is een moderne en gewaardeerde
professional. Een democratie is te verkiezen boven
een alleenheerschappij.

De bbc heeft een prominente rol in de Britse nieuwsgaring.
Maar gaat de bbc wel verantwoordelijk om met deze macht?
David Cromwell en David Edwards, redacteuren bij de Britse
mediawaakhond ‘Media Lens’, menen van niet, met name
niet als het gaat om de bbc-verslaggeving tijdens conflicten.
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Figuur 1
Vertrouwenscurve in de zorg

van de patiënt te bevorderen. Om patiënten te
leren om te gaan met ruimer klachtrecht en de
consequenties daarvan, is voorlichting wenselijk
van de patiëntenorganisaties zoals de npcf. Er
is wellicht ook een rol weggelegd voor consumentenloketten zoals Consuwijzer.nl en KiesBeter.nl
en programma’s zoals Vinger aan de Pols en
Medische Missers om te tonen hoe verstandig
gebruik te maken van patiëntenrecht. Tenslotte
dienen ziekenhuisbestuurders leren om te gaan
met een grotere verantwoordelijkheid. Leiderschap is daarbij gevraagd.
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Herstel vertrouwen
De veranderende machtsbalans in de zorg vergt
dus aanpassingen van alle betrokkenen. In die
aanpassingsperiode zal het vertrouwen van patiënten in de kwaliteit van zorg naar verwachting
eerst dalen en daarna weer stijgen. Toenemende
transparantie over de kwaliteit van zorg en de
prestaties van onze dokters, zal veel mensen in
eerste instantie doen opschrikken. Dan blijkt dat
de kwaliteit van zorg niet overal top is; dan blijkt
dat er altijd een kans is op een medische misser; en
dan blijkt dat de veiligheid nogal eens te wensen
overlaat. Als we echter van de schrik bekomen
zijn, realiseren we ons dat openheid goed is om
de onderliggende problemen, die tot dan toe
verborgen waren, op te lossen. Onveiligheid wordt
aangepakt door de toezichthouder. Dokters gaan
leren van medische missers om ze te voorkomen
in de toekomst. En patiënten zullen steeds meer
kiezen voor de plek waar de zorg het beste is. De
patiënt en de specialist kennen hun rol en hun
eigen verantwoordelijkheid en de kennis over onze
gezondheidszorg is toegenomen. De vertrouwenscurve toont de vorm van een cosinus curve:

‘BBC-journalisten kunnen best neutraal
tussen de gepresenteerde meningen
staan, maar de selectie van gepresenteerde
meningen bevat al een waardeoordeel’

Critici kunnen beweren dat de bovenstaande
voorbeelden geïsoleerde uitglijders zijn. Maar het
tegendeel is waar, ze zijn veeleer de norm. Sceptici
zouden een punt hebben als ze voorbeelden kunnen geven van overdrijving van feiten en opvattingen die de machtige belangen zouden schaden.
Maar heeft u ooit het bbc-bericht gehoord, in
2002 of 2003, dat Saddam Hoessein ‘hoopt een impuls te geven aan de lopende vredesonderhandelingen’? Het is namelijk wel wat Saddam Hoessein
zelf beweerde, dus waarom hebben we dat niet als
zodanig in het nieuws gehoord? Welbeschouwd
was Saddam bijzonder gemotiveerd om in 2003
een oorlog te voorkomen, om goede redenen van
zelfbehoud. Hij was in 2002 zelfs de enige vredesduif; Bush en Blair waren vastbesloten ten oorlog
te trekken. Maar dit zijn natuurlijk ondenkbare
conclusies voor Westerse media, de bbc voorop.

Dit is een samengevat hoofdstuk van ‘NEWSPEAK
in the 21st Century’ van David Edwards en David
Cromwell, redacteuren van de Britse website Media
Lens (www.medialens.org). Het boek verschijnt in
augustus 2009 bij Pluto Press (Londen). Bij dezelfde
uitgever verscheen in 2006 hun eerste boek, ‘
Guardians of Power: The Myth of the Liberal Media’.
Vertaling Arthur Olof

1 bbc, Editorial Guidelines, http://www.bbc.co.uk/guidelines/
editorialguidelines/edguide/impariality/
2 Charlie Courtauld, ‘Richard Sambrook: ‘War coverage has changed
for ever’,’ Independent, 31 maart 2003.
3 Walter J. Rockler, ‘War crimes law applies to U.S. too,’
Chicago Tribune, 23 mei 1999.
4 ‘Bush begins tour of Middle East,’ bbc-website, 14 mei 2008.
5 Norman G. Finkelstein, ‘First the Carrot, Then the Stick: Behind the
Carnage in Palestine,’ ZNet, 18 april 2002.
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De Amerikaanse politicoloog Norman Finkelstein
heeft aangetoond dat de vs consequent elke
vreedzame oplossing van het conflict tegenwerkt.

De bbc zou commentatoren zoals Finkelstein4 aan
het woord kunnen laten vanwege de vraagtekens
die zij plaatsen bij de beweringen van Bush. Maar
dat is ondenkbaar. Het is een uitgemaakte zaak dat
de Westerse leiders nu eenmaal niet anders dan als
vredesduif kunnen worden afgeschilderd. Had de

bbc een afwijkende mening de ruimte geboden,
dan zou dat zijn geïnterpreteerd als een bewijs van
het ‘anti-Amerikanisme’ van de bbc. Evenwichtig
zijn is ‘vooringenomen’, propaganda is ‘neutraal’.

David Cromwell & David Edwards Opgroeien met tante Beeb

Andrew Marr schetste zijn werk als bbc’s politieke
commentator als volgt: ‘Toen ik bij de bbc begon,
werden mijn opinieorganen formeel verwijderd’.

Midden-Oosten
Neem anders dit relatief onschuldige voorbeeld.
Een artikel 4 op de bbc-website bericht: ‘De
Amerikaanse president George W. Bush is in Israël
aangekomen voor de viering van de zestigste
verjaardag van het land. Hij hoopt ook een impuls
te geven aan de lopende vredesonderhandelingen
tussen Israël en de Palestijnen’.
Hoe weet de bbc nu wat Bush hoopt? Wat is er
neutraal aan de hoop van Bush als een onomstreden gegeven te presenteren? Gelet op zijn staat
van dienst zou het veel meer voor de hand liggen
om Bush’ hoop als vals te typeren, dat hij van
plan was om de internationale overeenstemming
te blijven frustreren over de noodzaak van een
rechtvaardige en gelijkwaardige oplossing.

Afgezien van de vs en Israël (en bij gelegenheid
een cliëntstaat) bestaat er al dertig jaar internationale overeenstemming dat een tweestatenoplossing het beste zou zijn. De vs bracht als enige zijn
veto uit tegen resoluties in 1976 en 1980 van de
Veiligheidsraad die opriepen tot een tweestatenakkoord, gesteund door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie plo en de Arabische buurlanden. Een
resolutie van de vn-Algemene Vergadering in
december 1989 van dezelfde strekking werd met
151 tegen 3 stemmen aangenomen, met de tegenstem van Israël, de vs en Dominica. Finkelstein :
‘Het probleem met de regering-Bush, zo horen
we bij herhaling, is dat zij zich onvoldoende met
het Midden-Oosten bezighoudt. Maar wie gaf
Israël het groene licht voor de slachtingen? Wie
voorzag Israël van F-16’s en Apache-helikopters?
Wie sprak zijn veto uit tegen resoluties van de
Veiligheidsraad die opriepen tot internationale
waarnemers die zouden toezien op de ombuiging
van de geweldspiraal?’
Hij voegde toe: ‘Neem dit scenario. A en B staan
terecht wegens moord. Uit het bewijs blijkt dat A
B van het moordwapen voorzag, aan B het ‘alles
veilig’-signaal gaf en A omstanders zelfs ervan
weerhield om te reageren op het geschreeuw van
de slachtoffers. Zou het oordeel zijn dat A onvoldoende betrokken was, of regelrecht medeplichtig
was aan moord?’

macht & moraal: noblesse oblige

Dat weerhield hem er op 9 april 2003, toen Bagdad
viel voor de Amerikaanse tanks, overigens niet
van om de toekijkende natie over Tony Blair te vertellen: ‘Hij deelde mee dat Bagdad zonder bloedbad kon worden ingenomen en dat de Irakezen
er uiteindelijk feest om zouden vieren. Op beide
punten heeft hij ontegenzeggelijk gelijk gekregen.
Het zou bekrompen zijn, zelfs voor zijn critici,
om te ontkennen dat wij hier nu een grotere man
en een sterkere premier zien staan’. Alleen deze
enkele toevoeging is al voldoende om een lachertje
te maken van bbc’s bewering dat zij onpartijdig
is en vrij van persoonlijke vooringenomenheid.
Want wat kan beter Marr’s persoonlijke mening en
sympathie voor Blair en de invasie illustreren?
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teerde meningen juist al een waardeoordeel bevat.
Neem het volgende nieuwsitem op het Six O’Clock
News van 20 maart 2006. Diplomatiek correspondent Bridget Kendall verklaart plechtig: ‘Er is nog
steeds een bitter meningsverschil over de invasie
van Irak. Was het gerechtvaardigd of een rampzalige misrekening?’ Wie is niet in staat om te
doorzien dat Kendall hier geen mening zou geven?
De bewering dat het alternatief van de rechtvaardiging van de oorlog de stelling is dat het
een ‘rampzalige misrekening’ was, is een diep
persoonlijke, eigenlijk uitzinnige opvatting.
Tegenstanders hebben altijd gesteld dat de oorlog
niet alleen een ‘misrekening’ was, maar een
opzettelijke, criminele daad van agressie. Zou
Kendall Hitlers Holocaust ook een ‘rampzalige
misrekening’ noemen? Waren de aanslagen van
11 september een ‘misrekening’? Velen, onder wie
de voormalig Secretaris-Generaal van de vn Kofi
Annan en talloze specialisten in internationaal
recht, zijn er helder over dat de invasie van Irak
een ‘illegale’ aanvalsoorlog was. En velen vinden
met de aanklagers van het Neurenbergtribunaal
na de Tweede Wereldoorlog dat het beginnen van
een agressieoorlog ‘de ultieme internationale
misdaad is, die alleen hierin van andere oorlogsmisdaden verschilt dat ze al dat kwaad al in
zichzelf herbergt’.3 Met welk recht schildert de
bbc deze schets van de werkelijkheid als een vergissing in plaats van een misdaad? Hoe durft ze
deze voorstelling te presenteren als ‘onpartijdige’,
‘evenwichtige’, objectieve verslaggeving?
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Van Lierop
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Met de invoering van de Zorgverzekeringswet
op 1 januari 2006 is de basisverzekering voor alle
Nederlanders een feit. Belangrijk kenmerk van
deze wet is de vrijheid van burgers om te kiezen
bij welke zorgverzekeraar zij zich verzekeren;
iedereen is vrij om eenmaal per jaar naar een
andere verzekeraar over te stappen. Dit zou de
marktwerking in deze sector moeten verbeteren,
zo was althans een belangrijke doelstelling van het
kabinet bij de overstap naar het nieuwe zorgstelsel. Een kenmerk van marktwerking is onder
meer dat consumenten (patiënten) vrij zijn in de
keuze van de aanbieder waarvan zij hun product
(zorgverzekering) betrekken, terwijl aanbieders
vrij zijn in de aard van het geleverde product en
de prijs ervan. Zorgverzekeraars concurreren in
deze situatie met elkaar door producten te bieden
die beter en/of goedkoper zijn dan die van hun
concurrent.
Om ongewenste effecten te voorkomen en de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de

]

zorg te waarborgen is destijds niet gekozen voor
een volledige vrije marktwerking, maar voor een
gereguleerde vorm. Zo is bijvoorbeeld iedereen
verplicht een basisverzekering af te sluiten en rust
op zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Deze
gereguleerde vorm van marktwerking komt in
de praktijk echter onvoldoende van de grond. De
keuzemogelijkheden van een verzekerde voor een
bepaalde basis- en aanvullende ziektekostenverzekering zijn niet transparant genoeg. Dit belemmert de keuzevrijheid van de burger.
Gebrekkige beweging
Vóór 2006 veranderden jaarlijks ongeveer 4%
van de verzekerden van zorgverzekeraar. Sinds
de invoering van de basisverzekering is dat
percentage echter niet veel veranderd, terwijl de
verschillende opties flink zijn toegenomen en het
veranderen van zorgverzekeraar makkelijker is
gemaakt. Alleen in het introductiejaar stapte 18%
over naar een andere ziektekostenverzekeraar; in

Transparant
In de eerste plaats zijn de keuzemogelijkheden
van een verzekerde voor een bepaalde basis- en
aanvullende ziektekostenverzekering niet
voldoende transparant. De verleende kortingen
aan werkgevers of andere collectieven worden
door de zorgverzekeraars niet openbaar gemaakt.
Dit maakt het voor verzekerden moeilijk de
prijzen goed te vergelijken. Om meer helderheid
te brengen in de wirwar van mogelijkheden in
zorgverzekeringland, bieden grote werkgevers
steeds vaker meerdere collectieve zorgcontracten
aan waaruit hun werknemers kunnen kiezen.
De keuze blijft echter nog steeds beperkt tot die
van de werkgever. Dit is niet de door de wetgever
beoogde keuzevrijheid.
In de tweede plaats is het collectiviteitbegrip uit
de Zorgverzekeringswet zelf verworden tot een

farce. Al vanaf twee personen is er sprake van een
collectief in de zin van de Zorgverzekeringswet,
hetgeen in de praktijk betekent dat een bedrijf met
twee werknemers al een collectief zorgcontract
kan afsluiten. Ook zzp’ers (zelfstandigen zonder
personeel) kunnen zich aansluiten bij speciale
collectiviteiten. Voorts is een woud aan gelegenheidscollectiviteiten ontstaan, bijvoorbeeld via
de Rabobank, de fnv, metro en sportclubs.
Inmiddels kan elke Nederlander zich dus wel
bij enig collectief voegen om zo korting op zijn
zorgverzekering te verwerven. Maar het blijft onmogelijk een goed onderbouwde keuze te maken.
De kortingen bij gelegenheidscollectiviteiten
kan de burger nog steeds niet vergelijken met de
kortingen die via werkgevers worden vergeven.
Inkoopmacht
Het derde bezwaar is dat dit systeem van collectieve kortingen star is en leidt tot een ongelijk
speelveld. Zorgverzekeraars hebben middels
kortingen op de basis- en aanvullende verzekering
de meest gewilde werkgeverscontracten ‘gekocht’.
De kortingen lopen uiteen van 3 tot 15% op de
premie 4. Hiermee is de macht van de werkgevers
toegenomen en zitten zorgverzekeraars zelf klem.
Collectieve contracten lopen vaak voor langere tijd
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‘Een collectief aanbod
blijkt de belangrijkste
reden om over te
stappen naar een andere
verzekeraar vanwege de
korting die verzekerden
ontvangen op de premie.
Kwaliteit van zorg
speelt in deze afweging
nauwelijks een rol’
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door Dilia Leitner

2007 en 2008 was het percentage alweer tot op het
oude niveau gedaald1. De verwachte beweging in
de zorgverzekeringsmarkt blijft dus uit.
Waarom neemt het percentages switchers niet toe
in een markt die toch gekenmerkt wordt door
onderling concurrerende zorgverzekeraars? Het
antwoord op deze vraag ligt grotendeels bij het
gebrek aan transparantie op de zorgmarkt, veroorzaakt door een complex stelsel van collectieve
contracten en kortingen waartoe zorgverzekeraars
volgens de Zorgverzekeringswet gerechtigd zijn.
Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep mensen.
Een werkgever kan bijvoorbeeld zijn werknemers
een collectief contract aanbieden, maar ook
andere organisaties – bijvoorbeeld banken – kunnen zo’n contract afsluiten met korting voor haar
leden.
Een collectief aanbod blijkt de belangrijkste reden
om over te stappen naar een andere verzekeraar
vanwege de korting die verzekerden ontvangen
op de premie. Kwaliteit van zorg speelt in deze
afweging nauwelijks een rol2. Het aantal mensen
dat via een collectiviteit verzekerd is, stijgt sinds
de invoering van de basisverzekering. De collectiviteitgraad is gestegen van 30% in 2005 tot ruim
60% in 2009 en daarvan is ruim 70% verzekerd
via zijn werkgever 3. Aan dit systeem kleven drie
bezwaren.
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Sinds 1 januari 2006 kan iedere Nederlander zijn eigen zorgverzekeraar kiezen. Meer marktwerking in de zorg zou de kwaliteit
en prijs van de aangeboden zorg ten goede moeten komen. In de
praktijk komt deze marktwerking nog niet goed van de grond, zo
meent Dilia Leitner. Het kortingenstelsel, gebaseerd op collectieve contracten, is één van de boosdoeners.
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en de meest gewilde contracten zijn al ‘vergeven’.
Daarmee nemen de mogelijkheden voor werving
van nieuwe contracten, en dus verzekerden, steeds
meer af.
De ervaring leert dat het de moeite van de inkopers loont om de tijd te nemen voor de selectie
van een verzekeraar. Zo kan het gebeuren dat
partijen met een grote inkoopkracht, zoals grote
werkgevers of koepel- of brancheorganisaties,
grotere kortingen weten te bedingen dan andere
partijen, die in lijn zijn met het gezondheidsrisico
van de verschillende beroepsgroepen. Zo zouden
bijvoorbeeld werknemers uit de bouw of metaalindustrie hogere kortingen kunnen krijgen dan
organisatieadviseurs of fotografen. Dit maakt het
speelveld voor de verzekerden ongelijk; ze kennen
de kortingen niet en persoonlijke gezondheidsrisico’s of leefstijlen spelen bij hun individuele
inkoop van een verzekering geen rol.
Conclusie
De Zorgverzekeringswet uit 2006 had tot doel om
de keuzevrijheid van burgers voor zorgverzekeraars te vergroten, en zo marktwerking in de zorg
te verbeteren. De wet is gebaseerd op een positief
vrijheidsconcept waarbinnen een burger vrij is,
maar gehouden zijn vrijheid op een specifieke
manier te gebruiken. Vrijheid is hier dus niet
bedoeld als een vrijbrief voor het tolereren van elk
mogelijk gedrag, maar is afgebakend door wetten
en regels om het publieke belang te waarborgen.
Zo is bijvoorbeeld iedere Nederlander verplicht
zich te verzekeren en elke verzekeraar verplicht
iedereen als klant te accepteren. Het recht op
vrijheid voor burgers bij het maken van keuzes is
onlosmakelijk verbonden met het sociaal-liberale
gedachtegoed.
Het huidige stelsel van kortingen via collectieve
zorgcontracten vormt een knelpunt voor goede
marktwerking in de zorg. Pas binnen een transparant en gelijk speelveld, waarin prijzen en andere
productkenmerken openlijk kunnen worden
vergeleken en waar verzekerden vrij kunnen
bewegen, kan werkelijk de vrije afweging worden
gemaakt die de nieuwe Zorgverzekeringswet
beoogd. Daartoe moet het stelsel van collectieve
contracten worden afgeschaft. Dit stelsel kan

namelijk nooit voor transparantie en een gelijk
speelveld zorgen. Verzekeraars maken de kortingen die zij verlenen niet bekend. Verzekerden
zouden eerst van werkgever moeten wisselen om
in aanmerking te komen voor een hogere korting.
Het mag duidelijk zijn dat deze overstapdrempels
veel te hoog zijn en de marktwerking belemmeren.
In een vrije markt hebben zorgverzekeraars de
ruimte en vrijheid voor het geven van kortingen
nodig om de gunst van de verzekerden te winnen.
De wettelijk toegestane collectieve kortingen moeten worden vervangen door een systeem dat meer
transparantie vraagt, de inkoopmacht van de
werkgevers breekt en de positie van de verzekerden verbeterd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
systeem waarbij de beroepsgroep of persoonlijke
leefstijl (niet rokend) doorslaggevend is in plaats
van de werkgever, branche- of koepelorganisatie.
Verzekeraars kunnen zo aansluiten op de trend om
een gezonde levensstijl te belonen middels korting
op de basispremie: verzekeraar X geeft niet-rokers
X% korting op de basisverzekering. Pas wanneer
zorgverzekeraars echt met de billen bloot gaan,
is optimale keuzevrijheid voor de consument
gegarandeerd. Dan gaat de marktwerking in de
zorgverzekeringssector echt van start.
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Vijfhonderd jaar later. Europa is lange tijd toonaangevend geweest in de wereld. De welvaart die haar
burgers genoten, was ongeëvenaard. Hoewel de Eu-

De atmosfeer in het 16de eeuwse Europa moet indrukkend zijn geweest. Terwijl Nicolaas Copernicus brak
met de Aristoteliaanse traditie door te concluderen
dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van ons
zonnestelsel is, schreef Desiderius Erasmus zijn Lof der
zotheid en legde de basis voor het humanisme. Nicolli
Machiavelli doorgronde in Il principe de machtswerking van de politiek en Johannes Gutenberg voltooide
zijn gedrukte bijbel in Mainz. Christoffel Columbus en
de zijnen ontdekten een totaal nieuwe wereld die twee
maanden varen verderop lag. Thomas More schetste
zijn ideale wereld in Utopia en enige jaren later smeedde René Descartes de theoretische grondbeginselen
van de moderne wetenschap. Zou een Europeaan met
helikoptervisie – de eerste helikopter bestond reeds op
de tekentafel van Leonardo Da Vinci – het Europa van
die tijd kunnen overzien, dan zou hij versteld staan
van de stroomversnelling waar het continent in terecht was gekomen. Ontwikkelingen in de filosofie, de
natuurkunde, astronomie, de kunst en de mechanica
volgden elkaar in een ontzagwekkend tempo op.

Wil de volgende
Giotto nu opstaan?

Hoewel speculatief, was het datgene wat het Middeleeuwse Italië, en later Europa, nodig bleken te
hebben. Een originele geest die een andere kijk op de
wereld schiep en wist te inspireren tot beweging en
vernieuwingsdrang. De uitdagingen waar we vandaag
voor staan, vragen om een volgende Giotto.

Virtuele ontwikkelingen bieden ongekende mogelijkheden, maar hoe voorkomen we dat George Orwell’s
doemscenario van een alleswetende overheid waarheid wordt? Bij wie kan je terecht wanneer je een
toevalstreffer bent in een elektronisch zoeksysteem
naar mogelijke terroristen? Foeteren op de Verenigde

Coen Brummer
studeert Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht
en is hoofdredacteur van Demo

De symbolische start van de Renaissance wordt vaak
op het conto geschreven van één man; Giotto di Bondone (1266 – 1337), een architect en kunstschilder uit
Florence. ‘Giotto’ brak met de oude schilderkunst
van de Middeleeuwen en schilderde fresco’s die de
menselijke geest prikkelden. Niet langer was kunst
een platte afbeelding, waarin bijbelse figuren en profil afgebeeld waren. Zijn fresco’s waren inspirerende
werken waarin de illussie van ruimte en energie werden gewekt.

Staten is gemakkelijk, maar een krachtige tegenhanger die opkomt voor een grondrecht als privacy
is broodnodig. Hoe eensgezind is Europa wanneer
China over vijftig jaar besluit een vliegdekschip in de
Noordzee voor anker te leggen? Wie voert de broodnodige hervormingen door om te voorkomen dat de
huidige financiële crisis wordt doorgegeven aan volgende generaties? Hoe gaan we om met ingewikkelde
migratievraagstukken wanneer velen troost zoeken in
nationalisme en populisme? De lijst van uitdagingen
is eindeloos.

Het tegenwoordige Europa staat voor grote uitdagingen. Europese universiteiten verliezen terrein ten
opzichte van Amerikaanse en Aziatische onderzoeksinstellingen. Cambridge en Oxford houden dapper de
Europese eer hoog in de befaamde Sjanghai ranglijst,
maar in hoeverre zij de Aziatische opmars kunnen
bijbenen valt te bezien. Het merendeel van de wetenschappelijke promoties van vandaag de dag, wordt
behaald door Aziatische promovendi. De industrie die
Europa lange tijd grote diensten heeft bewezen, blijkt
te zijn gebaseerd op grondstoffen die niet eindeloos
gebruikt kunnen worden. Wanneer het energievraagstuk dringender wordt, zullen grondstoffen worden
verheven tot een geopolitiek, strategisch ruilmiddel.
Een duurzaam alternatief zal hoe dan ook ontwikkeld
moeten worden. De zon schijnt en de wind waait, ook
wanneer Rusland de gaskraan dichtdraait.

ropese geschiedenis er één van bloed en staal is, was
het continent op gebied van handel, onderzoek, kunst
en literatuur the place to be. Historici spraken dan ook
lange tijd van the European Exception.
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Mijn idee

huren of
hypotheken

Alom wordt erkend dat de Nederlandse overheid grote
invloed uitoefent op de woningmarkt, met name door
de hypotheekrenteaftrek, het eigenwoningforfait, de
huurtoeslag en de overdrachtsbelasting. Deze fiscale
faciliteiten en heffingen hebben niet alleen effecten
op de woningmarkt zelf, maar brengen ook grote
inkomensherverdelingen en consequenties voor de
overheidsfinanciën met zich mee. Tegelijkertijd hebben
grote institutionele partijen zoals projectontwikkelaars
en woningbouwcorporaties veel invloed en is het aanbod
sterk gereguleerd onder andere vanwege ruimtelijke
beperkingen. De problemen die uit vraagstimuleringen
en aanbodbeperkingen voortvloeien zijn – al jaren – in de
main stream politiek onbespreekbaar. Door het huidige
kabinet Balkenende is nadenken over de woningmarkt
ook formeel taboe verklaard.
De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van
de ser (Sociaal-Economische Raad) is momenteel bezig
met een rapport over integrale hervorming van de
woningmarkt. De bedoeling van dit nieuwe ser-rapport
is dat een volgend kabinet nu eindelijk eens vorm geeft
aan de hervorming ervan. De problemen waarover de
ser zich gaat buigen zijn helaas niet nieuw. Er zijn veel
partiële rapporten van onder meer het Centraal Planbureau en de vrom-raad over het vastlopen van de woningmarkt, de consequenties voor de openbare financiën en
de welvaartsverdeling.
In 2008 gaf de overheid ruim 13 miljard euro uit aan de
hypotheekrenteaftrek. Door belastingheffing – eigen
woningforfait en overdrachtsbelasting – kwam ruim
5 miljard binnen. Per saldo kost de fiscale behandeling
van de eigen woning de rijksoverheid ongeveer
8 miljard. Uit berekeningen van het cpb blijkt verder
dat het woninghuurbeleid in totaal ruim 14 miljard euro
per jaar kost, waarvan 2 miljard voor de huurtoeslag.
Het aanjagen van de vraag door faciliteiten zoals de
hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag zorgt ervoor dat
het huishoudboekje van de Nederlandse staat kwetsbaar
is voor (plotselinge) veranderingen op de woningmarkt.
Het stilvallen van de woningverkopen als gevolg van
de kredietcrisis leidt nu al tot verminderde inkomsten
uit overdrachtsbelasting over bestaande woningen, en
omzetbelasting op nieuwbouwwoningen. Op termijn
mag verwacht worden dat de hypotheekrente – nu op een
historisch laag niveau – zal gaan oplopen. Door de aftrek
leidt dit op termijn tot lagere inkomsten voor de overheid.
Bovendien hebben bij economische teruggang uiteindelijk ook meer mensen recht op huurtoeslag. Sinds de jaren

3

Huizen:

[ inleiding op het thema ]

5		

Huizen: huren of hypotheken

Huizen: huren of hypotheken

3		
			

idee augustus 2009

		

Kwalitatief goed wonen is een eerste levensbehoefte,
een levensbehoefte die voor iedereen – ook voor lagere
inkomens en starters – betaalbaar moet zijn. Maar als
vrijzinnige partij moet D66 zich losmaken van enige vorm
van belangenbehartiging voor mensen die genieten van
hypotheekrenteaftrek of huurtoeslag. Dit treft de facto
overigens vrijwel alle huishoudens…

thema-redacteuren
Constantijn Dolmans
Pieter de Jong

Mensen kunnen niet altijd precies wonen waar en hoe ze het
liefste willen. Soms wil de overheid niet dat er ergens – bijvoorbeeld in een groen gebied – gebouwd wordt; soms is er geen goed
openbaar vervoer of een goede school in de buurt; soms krijgt
bedrijfsruimte voorrang boven woonruimte. Er bestaat een
spanning tussen individuele woonvoorkeuren en collectieve
belangen. Volgens Friso de Zeeuw is er echter een juiste balans
tussen beiden mogelijk. Met een doortastende overheid die
begeleidt, faciliteert en ingrijpt waar nodig, zonder te bepalen
wat goed is voor de mensen.
door Friso de Zeeuw
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Respect
voor het
alledaagse
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Zoals uit deze idee blijkt, zijn de effecten van het ingrijpen
van de overheid op de woningmarkt complex. Individuele
vrijheid en collectieve belangen botsen juist ook op de
woningmarkt. De oplossingen zijn niet makkelijk. Het
is niet een kwestie van simpelweg de hypotheekrente, de
overdrachtsbelasting en de huurtoeslag afschaffen. Desalniettemin zijn er wel een aantal duidelijke constateringen.
Allereerst bevoordelen de huidige overheidsarrangementen insiders ten opzichte van outsiders. Het is voor een
starter op de woningmarkt moeilijk om een betaalbare
woning te kopen of te huren, de huidige woningbezitters,
en hun erfgenamen, profiteren van prijsstijgingen uit
het verleden en de huidige huurders profiteren van (te)
lage huren (scheefwonen). Ten tweede is er vrijwel geen
doorstroming tussen de huursector en de eigenwoningsector en vice-versa. Als huurder is het kopen van een
huis vaak onbetaalbaar, als woningeigenaar is switchen
naar de huurmarkt onvoordelig omdat men veroordeeld
is tot de particuliere (dure!) huurmarkt. Ten derde leggen
de overheidsarrangementen een zwaar beslag op de
overheidsfinanciën en maken de regelingen de overheidsbegroting kwetsbaar voor bijvoorbeeld veranderingen van
de rentestand.
De oplossingsrichtingen zijn ook helder. De overheid
zal minder geld moeten besteden aan het stimuleren
van de vraag op de woningmarkt. Dat is allereerst een
verademing voor de overheidsfinanciën, hard nodig nu
deze door de toegenomen nationale schuld onder druk
komt te staan. De overheid kan zich dan richten op andere
belangrijke publieke taken zoals onderwijs. Minder
financiële betrokkenheid betekent ook dat de individuele
voorkeuren van mensen beter tot uitdrukking komen
omdat woningconsumenten direct zien waarvoor ze
betalen. Dat is economisch efficiënt.

idee augustus 2009
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Spanning tussen individuele en
collectieve belangen

’80 van de vorige eeuw hebben Nederlandse regeringen
ingezet op automatische stabilisatoren voor de overheidsfinanciën. Een grote destabilisator van de overheidsfinanciën – de vraagstimulering op de woningmarkt – is
daarbij nooit aangepakt. Het heilige huisje staat na al die
jaren letterlijk en figuurlijk nog overeind.

Groene Hart als koeienvlaai
Een ander sturingsdilemma voltrekt zich in het
Groene Hart. Het rijk voert er al decennialang een
restrictief bouwbeleid, dat slechts half gelukt is.
Toegegeven, zonder deze beperkingen was het
Groene Hart dichtgeslibd en getransformeerd tot
een soort Los Angeles, een koeienvlaai van halfstedelijke bebouwing zonder kern. Als land zouden
we daar niet gelukkig mee zijn geweest. Maar
de rijksoverheid wist bebouwing niet helemaal
te voorkomen. Dan had het rijk doortastender
moeten optreden, en óók moeten investeren in het
robuust en toegankelijk maken van het groen. Dat
is te weinig gebeurt.
Ondertussen zijn individuele gemeenten in het
Groene Hart wél blij met dit ‘gedoogbeleid’ omdat
ze dankzij hun volhardendheid hun groeiende
populatie kunnen blijven huisvesten. Ik noem dit
de sluipie-sluipie-strategie. De mensen die in die
uitbreidingen wonen zijn tevreden, maar de inpassing in de groene omgeving is vaak waardeloos.
Ook op kleinere geografische schaal zijn er
spanningen tussen individuele woonwensen en

Hardnekkige mismatch
Voortbordurend op het lokale niveau zien we dat
de woonwensen van consumenten al sinds de
jaren tachtig van de vorige eeuw onnodig beperkt
worden. Een belangrijke mismatch vloeit voort uit
de heilige overtuiging van veel lokale bestuurders,
maar ook marktpartijen, in een voortdurende
vraag van consumenten naar appartementen.
Terwijl opeenvolgende woningmarktonderzoeken
(zoals Huizenkopers in profiel van nvb, Wonen op
een rijtje i.o.v. vrom) onomstotelijk aantonen dat
de gemiddelde consument liever in een grondgebonden woning woont. Deze mismatch heeft
drie oorzaken. In stedelijke vernieuwing willen
bestuurders en ontwerpers het stedelijke karakter
zo veel mogelijk handhaven. Die koers verengt
de mogelijkheden om grondgebonden woningen
te realiseren. Een tweede oorzaak is het sluitend
krijgen van de grondexploitatie. En als laatste willen bestuurders hun productiecijfers halen, soms
gekoppeld aan de verstrekking van subsidiegeld.
Natuurlijk zijn er consumenten die wél bewust
kiezen voor een appartement. Toch krijgen ook
zij niet altijd wat ze willen. Er zijn bijvoorbeeld
architecten die appartementen zonder buitenruimte ontwerpen. Dat grenst wat mij betreft aan
het misdadige. De doorsnee consument snakt
juist naar een beetje frisse lucht. Hier zien we dat
architecten te weinig vanuit de behoeften van de
consument denken. Let wel, ik pleit er niet voor
dat architecten eendimensionaal vertalen wat
de massa wil. Dat leidt tot een simplistische Rita
Verdonk-ideologie (‘ik doe wat mensen willen’). >>
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‘Waar de ijsproducent met
testpanels nagaat wat
voor ijsjes de consument
het lekkerste vindt, en
die vervolgens op de
markt brengt, moet de
woonconsument het
doorgaans doen met een
voorgekauwd woningtype’

Friso de Zeeuw Respect voor het alledaagse

Tegen de ruimtelijk-economische stroom inroeien
is heel lastig, maar soms lukt het wel. Rotterdam
is een goed voorbeeld. Deze gemeente spant zich
in om werkende mensen met een middeninkomen
voor de stad te behouden. Dat kan alleen met
een verleidingsstrategie, met een aanbod dat
nauw aansluit op de wensen van die groepen
mensen die nu de stad verlaten. Daarnaast stelt de
gemeente inkomenseisen aan nieuwe bewoners
van de probleemwijk Tarwewijk om daarmee een
te eenzijdige bevolkingsopbouw (hoofdzakelijke
lagere inkomens) te doorbreken. Dat de Rotterdamse randgemeenten ook een deel van de sociale
woningbouw voor hun rekening nemen, past in
een integrale visie op metropolitaan niveau.

collectieve belangen in het ruimtegebruik. Soms
voeren provincies, gemeenten en bewoners ware
veldslagen over het behoud van het ‘laatste stukje
groen’. Dat het er op lokaal niveau nog heftiger aan
toe gaat komt omdat veel mensen het Groene Hart
als abstract ervaren. Op dit niveau krijgt het door
bewoners verinnerlijkte belang van groen onmiddellijk een maatschappelijke vertaling. Een mooi
voorbeeld op microschaal is het door de D66’er
Hans Frankfurther geëntameerde en gewonnen
referendum in 1995 over het weilandje de Vrije
Geer, een van de laatste groene stukjes in Amsterdam Sloten dat volgebouwd dreigde te worden.
Of zie de recente heftige discussies in plaatsen als
Uitgeest, Leusden, Wageningen en Waterland.

Huizen: huren of hypotheken

Robuuste ruimtelijk-economische patronen
Als we naar de vestigingspatronen in hoogontwikkelde landen kijken, zien wij dat mensen willen
wonen in gebieden met aantrekkelijke mogelijkheden voor opleiding, werk en recreatie. Ontbreken ze, dan trekken mensen weg, vaak naar wat we
in vaktaal metropolitane gebieden noemen. Die
gebieden zijn deels sterk verstedelijkt, compact
met veel hoogbouw, veel voorzieningen van hoge
kwaliteit en een complexe menging. Maar deze
gebieden bestaan ook uit suburbane of zelfs
landelijke gebieden. Deze ruimtelijk-economische
patronen zijn internationaal redelijk robuust. In
Nederland kennen we bijvoorbeeld de metropoolregio Amsterdam. Die strekt zich uit tot Zaanstad,
Haarlem, Haarlemmermeer, Waterland, Gooi- en
Vechtstreek, en dijt – via de Utrechtse regio –
steeds verder uit richting Noord-Brabant en OostNederland. Als het gaat om metropoolvorming is
het voor de overheid een kwestie van go with the
flow. Ze kan dit ruimtelijk-economische patroon
hooguit faciliteren en bijsturen, mits ze goede
argumenten heeft en doortastend beleid voert.

Bijvoorbeeld omdat ze het rechtvaardig vindt om
een gebied met een kwakkelende economie en
bevolkingskrimp weer op de kaart te zetten. Denk
aan de vestigingen van rijksdiensten in Limburg
en Groningen midden jaren zeventig. Destijds
een bewuste politieke keuze, hoewel het resultaat
tegenviel. Het zijn geen economische aanjagers
gebleken.

idee augustus 2009

Foto: Herman Wouters

6

Wonen is een van de menselijke basisbehoeften
en van groot belang voor ons welzijn. Om met
de filosoof Heidegger te spreken: wonen is een
fundamenteel onderdeel van ons bestaan. Ook in
geld uitgedrukt is wonen een belangrijk goed. Het
is de grootste uitgavenpost voor de consument.
De vraag hoe mensen willen wonen verdient dan
ook alle aandacht. Van zowel de overheid als de
markt. Ze behoren woonwensen waar mogelijk
te respecteren én te faciliteren, tenzij publieke
of maatschappelijke belangen zwaarder wegen.
Bijvoorbeeld omdat woningbouw een beschermd
natuurgebied aantast, de infrastructuur overbelast raakt of bedrijfsfuncties voorrang krijgen. Dat
overheid en markt woonvoorkeuren erkennen is
geen vanzelfsprekendheid. Waar de ijsproducent
met testpanels nagaat wat voor ijsjes de consument het lekkerste vindt, en die vervolgens op de
markt brengt, moet de woonconsument het doorgaans doen met een voorgekauwd woningtype. In
veel gevallen een stedelijk appartement, hoewel de
meeste consumenten de voorkeur geven aan een
grondgebonden woning in de stad of in een semistedelijke (zogenaamde suburbane) omgeving. Ik
kom daar later in mijn betoog nog op terug.

Het lastige begrip kwaliteit
De discussie over individuele woonwensen en de
spanningen die dat met zich meebrengt voor het
collectief belang in het ruimtegebruik, moeten
we openlijk en volop voeren. We moeten zien
te voorkomen dat overheid met slaafs volgende
marktpartijen en corporaties bepalen wat goed is
voor de mensen. Daarin zijn we te ver doorgeschoten. Aan de andere kant zal volledige vrijheid in
wijken en steden zonder enige samenhang leiden

Op zoek naar de balans
Daar waar wij de mensen in hun woonwensen
tegemoet kunnen komen, moeten wij dat op
een vlotte en royale manier doen. Zonder ongefundeerd paternalisme, onnodige regels en met
serieuze aandacht voor het ‘alledaagse’. Tegelijkertijd hebben wij een doortastende overheid nodig
die selectief begeleidt, faciliteert en waar nodig
ingrijpt in het ruimtegebruik met een deugdelijke
onderbouwing en doeltreffende maatregelen. De
juiste balans hebben wij nog niet gevonden. Er
valt nog een wereld te winnen zonder dat we onze
publieke waarden hoeven op te geven.

Friso de Zeeuw is directeur Nieuwe Markten
Bouwfonds Ontwikkeling en praktijkhoogleraar
Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.
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‘We moeten zien te voorkomen dat overheid, met
slaafs volgende marktpartijen en corporaties,
bepalen wat goed is voor
de mensen. Daarin zijn
we te ver doorgeschoten’

Friso de Zeeuw Respect voor het alledaagse

Respect voor het alledaagse
Particulier opdrachtgeverschap lijkt het summum
van zelfbeschikking in het woondomein. Je koopt
een kavel waarop je een woning laat bouwen naar
je eigen voorkeur. De animo hiervoor is in de
praktijk echter niet bijster groot. Van het aantal
nieuw gebouwde woningen in Nederland werd
vorig jaar maar 10% door middel van particulier
opdrachtgeverschap gebouwd. Vergeleken met
2007 is dat een daling van 3%. De meeste mensen hebben de energie en tijd er niet voor over
die zo’n project met zich meebrengt. De sterk
ideologische discussies die over het particulier
opdrachtgeverschap worden gevoerd zijn weinig
praktisch, en niet gebaseerd op hard empirisch
onderzoeksmateriaal. Het blijkt dat de consument
bij particulier opdrachtgeverschap vaak kiest
voor herkenbare ontwerpen in romantischhistoriserende stijl. Daar is natuurlijk niets mis
mee. Ik beweer evenmin dat alle Nederlanders

Heropvoeding van de planners
Voor overheid en markt is het zaak de woonvoorkeuren van consumenten te vertalen in de
gebiedsontwikkeling. Wat vinden mensen een
aantrekkelijke groenstructuur in hun ‘gebied’?
Hoe denken ze over de bereikbaarheid en kan
openbaar vervoer daar een rol spelen? Hoe zien
loop- en fietsroutes er uit? Hoe willen ze het
parkeren organiseren? En hoe zit het met de
locatie van voorzieningen? Dit soort vragen zijn
te beantwoorden aan de hand van deugdelijke
consumentenonderzoeken. Ook kunnen we veel
leren van ervaringen die zijn opgedaan in al
gerealiseerde buurten. Zo is bijvoorbeeld bekend
dat ouders een te grote concentratie van scholen
niet op prijs stellen, omdat het tot gevaarlijke
verkeerssituaties kan leiden als ze hun kroost
met de auto naar school brengen. Heel praktisch
allemaal, maar doorgaans ondergewaardeerd bij
de planners. Marktpartijen en woningcorporaties
moeten de overheid, die vaak heel anders denkt
over de invulling van een gebied, confronteren
met deze onderzoeksresultaten en ervaringen.

tot verprutsing van waardevolle natuurgebieden.
Een scherpe, selectieve ruimtelijke ordening
bewijst al vele decennia zijn meerwaarde.
We dienen een balans te vinden tussen individuele
en collectieve belangen. Hebben we daarvoor
aanknopingspunten? Ik denk van wel. Leidend
begrip hiervoor is ‘kwaliteit’, dat op zijn beurt
uit drie elementen bestaat: de gebruikswaarde,
de belevingswaarde en de toekomstwaarde van
woonruimte in een gebied. De bewoner bepaalt
primair de gebruikswaarde. Ook over de belevingswaarde heeft hij het nodige te zeggen, maar
het is net zo goed een collectieve beleving van alle
wijkbewoners en bezoekers. De toekomstwaarde
is het meest lastige aanknopingspunt. Want wie
bepaalt wat de toekomstwaarde is? Het meest
bekende voorbeeld is de Amsterdamse Bijlmermeer. Wie had voorzien dat de Bijlmermeer in zijn
oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet zo’n
kort leven was beschoren? Of neem omgekeerd
de Vinex-wijken, waarvan critici beweren dat ze
binnen enkele jaren rijp zijn voor de sloop. Wetenschappelijke onderzoeken zoals de Vinex Atlas en
onderzoek onder bewoners wijzen uit dat bewoners en vaklui over het algemeen tevreden zijn
over deze wijken. De waardeontwikkeling van de
woningen is behoorlijk. Succesvolle voorbeelden
zijn Wateringse Veld in Den Haag en Brandevoort
in Helmond. Minder geslaagd zijn Schuytgraaf in
Arnhem en Meerhoven in Eindhoven.

Huizen: huren of hypotheken

Twijfel aan leefstijlonderzoek
Dalen we van lokaal niveau naar het niveau van de
buurt, dan zien we dat Nederlanders doorgaans
buurtgebonden zijn. Ze maken graag een ‘wooncarrière’ binnen de eigen vertrouwde buurt. Bijvoorbeeld door de huurwoning te verruilen voor
een eerste koopwoning in dezelfde buurt. Ook hier
geldt dat voor het woningontwerp de wensen van
de consument het uitgangspunt zouden moeten
zijn. Een tikkeltje gewaagd mag best, mits het ontwerp maar gebaseerd is op gedegen marktkennis.
Deze aanpak vraagt om professionals die het vak
beheersen en dat is wat anders dan de toepassing
van modieuze leefstijlonderzoeken. De waarde
van die onderzoeken is beperkt, voornamelijk tot
het terrein van marketing. Soms worden ze ook
gebruikt voor iets wat lijkt op social engineering,
een moderne vorm van – vergeefse – zware sociale
sturing. De professional verdiept zich daarentegen in wat er écht leeft in de buurt; de context
van stad of dorp en van de regio, hoe de buurt is
opgebouwd, wat haar geschiedenis is en hoe de
buurt een duurzame toekomst tegemoet kan gaan.

voor dit woningtype kiezen. Er is absoluut sprake
van differentiatie. Maar onze woonwensen zijn
redelijk overzichtelijk. We zien telkens terugkerende, vaak emotioneel getinte elementen: een
hang naar herkenbaarheid en gezelligheid, een
voorliefde voor zachte en ‘aaibare’ materialen,
zoals baksteen en hout. Ook een prettige woonomgeving, (het gevoel van) veiligheid, ruimte voor
parkeren, en essentiële voorzieningen in de buurt
scoren hoog. Allemaal elementen die markt en
overheid als richtsnoer voor de ontwikkeling van
woning en woonomgeving moeten gebruiken. Je
zou het kunnen samenvatten met: respect voor
het alledaagse.

Dit artikel is te beluisteren als Podcast
www.d66.nl/kennis/item/podcast_idee
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Beter is, naar de woorden van de Engelse architect
Denys Lasdun: ‘Een architect geeft zijn opdrachtgevers iets waar hij niet om gevraagd heeft, maar
herkent als datgene wat hij altijd al wilde hebben’.

Wonen in Nederland is sterk gereguleerd en wordt
zwaar gesubsidieerd. De publieke bemoeienis
is in financiële omvang vergelijkbaar met het
onderwijs en de gezondheidszorg. Toch levert die
bemoeienis bitter weinig op. Door het beleid zit
de woningmarkt op slot, met alle nadelen voor
starters, de arbeidsmarkt en de mobiliteit. Alle
reden dus voor beleidshervorming. Het huidige
kabinet doet weinig. Partijen houden elkaar in een
houdgreep van belangen. Waar liggen mogelijkheden voor doorbraken en wat kan D66 daarbij
betekenen? Een analyse in vogelvlucht.
Het vraagstuk
Naar internationale maatstaven is in ons land
sprake van extreme beleidsbemoeienis met het
wonen. De overheid pompt jaarlijks circa 20
miljard euro in de vraagmarkt, gemiddeld €3000
per huishouden, en heeft daarnaast door regelgeving en ontwikkelingspolitiek een ijzeren hand in
het aanbod. Daar bovenop komen de activiteiten

van de semi-publieke corporatiesector. Van een
beleidsveld met die enorme omvang en kosten
mag je een flink maatschappelijk nut verwachten.
Het resultaat is zwaar teleurstellend. Op macroschaal geeft het woonbeleid volgens het Centraal
Planbureau (cpb) het land jaarlijks miljarden
euro’s welvaartsverlies. Dan zijn de negatieve
effecten van de disfunctionerende woningmarkt
op de arbeidsmarkt, de kosten van mobiliteit en
de sociale cohesie niet meegerekend. Honderdduizenden hebben geen toegang tot betaalbaar
en goed wonen. Veel groter is de groep die beter
of anders wil wonen maar dat niet kan vanwege
het beleid. De exorbitante stijging van de huizenprijzen, met economisch risico van dien, is in
belangrijke mate een gevolg van het beleid. Zolang
het beleid niet fundamenteel verandert zal het
alleen maar erger worden.
Ik pleit bepaald niet voor afschaffing van het
woonbeleid, zoals veel economen dat im- of ex-

‘De woningmarkt in
een dichtbevolkt land
verlangt sturing.
Zonder beleid zullen
sociale tegenstellingen
toenemen.
De woningmarkt is
geen gewone markt
en zal dat ook nooit
worden’

Wat gaat er mis aan de aanbodzijde? In feite wordt
het woningaanbod vooral door de gemeentelijke
overheid bepaald. Die bemoeienis is vaak ingegeven door de beste maatschappelijke bedoelingen
en soms door winstbejag. We willen geen open
ruimte meer opofferen, we willen steden versterken en woningen bouwen op goed met openbaar
vervoer bereikbare plaatsen. Dat maakt woning-
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Haalbare hervorming
van het woonbeleid

Oorzaken
De landelijke politieke emotie betreft vooral de
hypotheekrenteaftrek en de huurwetten. Natuurlijk moeten het koop- en huurbeleid in samenhang worden bezien; daarover geen discussie.
Los van de inkomenspolitieke rariteiten van het
koop- en huurbeleid, dat veel geld stuurt naar de
verkeerde doelgroepen, moeten we vooral kijken
naar het effect van de huidige vraagstimulering
op de woningmarkt. Dat is groot, maar dat komt
vooral door de verstarring in het woningaanbod;
het vraagondersteuningbeleid jaagt huizenprijzen
omhoog zolang het aanbod niet groter en beter
wordt. Het zorgt voor een muur tussen huren en
kopen. Aldus zit de markt en de doorstroming
vast. Wanneer we dit beleid versoberen en
verbeteren zal dat maar beperkt effect hebben op
prijzen en doorstroming, terwijl de kosten voor de
burger wel omhoog gaan. Ervaring in het Verenigd
Koninkrijk en Scandinavië leert dat versoberde
vraagstimulering een tijdelijk neerwaarts effect
heeft op de woningprijzen. De woningschaarste
blijft echter bestaan en wordt erger want bouwen
levert minder op. In Nederland heeft de verdriedubbeling van huizenprijzen in de afgelopen
twintig jaar geen effect gehad op de woningbouw
terwijl de prijsdaling van dit moment wel leidt
tot een scherpe daling van de bouwproductie. De
prijzen zullen straks extra hard stijgen.
Conclusie: er moet vooral veel veranderen aan de
aanbodzijde. Alleen dan krijgt ook een aanpassing
van het vraagbeleid werkelijk nut. Aanbodverruiming en verbetering zet de meeste zoden aan de
dijk. Er zijn goede redenen voor hervorming van
het vraagbeleid, want het is onvoldoende rechtvaardig en te kostbaar, maar als we strikt naar het
disfunctioneren en de ontoegankelijkheid van de
markt voor koop- en huurwoningen kijken kunnen we al veel doen door eerst het aanbodbeleid
aan te pakken.

Huizen: huren of hypotheken

door Pieter Tordoir

pliciet doen. De woningmarkt in een dichtbevolkt
land verlangt sturing. Zonder beleid zullen sociale
tegenstellingen toenemen. De woningmarkt is
geen gewone markt en zal dat ook nooit worden.
Maar het beleid werkt nu echter vooral averechts.
Dat mag niet op zo’n maatschappelijk belangrijk
dossier.
Dit kabinet stelt hervorming uit. Een volgend
kabinet zal flinke stappen moeten zetten. Het
dossier is echter netelig. Het woonbeleid hangt
van deelbelangen en gewoonterecht aan elkaar;
hervorming zonder schade aan deelbelangen is
onmogelijk. Een oplossing voor inkomenspolitieke en fiscale complicaties is een breinbreker.
Bovendien speelt het rijk maar op één schaakbord,
de vraagzijde van de markt. Het rijk heeft nauwelijks invloed op het aanbod want daar gaan
lagere overheden over. Omdat iedere zinvolle
hervorming zowel het vraag- als aanbodbeleid
moet treffen kunnen we niet zonder medewerking
van het lokale bestuur. Specialisten zijn het erover
eens dat alleen een samenhangend pakket van
vele maatregelen gaat werken. Maar hoe meer
samenhang, hoe meer belangen in het spel en dus
hoe groter de kans op zand in de hervormingsmachine. We kunnen echter een start maken zonder
direct politieke emoties op te roepen.
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De Nederlandse overheid bemoeit zich op grote schaal met de
woningmarkt. Dit is ook noodzakelijk, meent Pieter Tordoir. De
woningmarkt in een dichtbevolkt land verlangt sturing. Echter,
het rijk speelt nu maar op één schaakbord: de vraagzijde van de
markt. Er moet vooral veel veranderen aan de aanbodzijde. De
Politiek moet het heft in handen nemen.
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bouw lastig en kostbaar. Ruimtelijke ordening
kost meer dan menigeen vermoedt. Hoge
woningprijzen zorgen voor hoge grondprijzen en
dus in principe voor geld om kwaliteit te leveren
op de juiste plek. In feite zorgt het rijk door de
prijsopdrijvende vraagstimulering voor inkomstenoverdracht naar gemeenten die profiteren van
hoge grondprijzen en hoge ozb inkomsten. Zo
worden miljarden rondgepompt. Wordt dat geld
inderdaad gebruikt om het aanbod te scheppen
dat wordt gevraagd? Voor een belangrijk deel niet.
Niet alleen de gemeenten maar ook de corporaties
die profiteren van hoge verkoopopbrengsten
spenderen het maatschappelijk kapitaal slechts
ten dele voor nieuwbouw en woningverbetering.
Beide partijen stellen dat investeren moeilijk is
door regelingen waar zij geen invloed op hebben,
zoals milieuwetgeving. Zo hebben de partijen
elkaar in een houdgreep en blijven veranderingen
uit. Situaties zijn doorgaans zo complex dat zelfs
specialisten geen zicht meer hebben, laat staan de
burger.
Gemeenteraden dragen hier een grote verantwoordelijkheid. Gemeenten hebben de meeste instrumenten in handen om het vastzittende woningaanbod los te trekken. Zolang hervorming van
het woonbeleid op gemeentelijk niveau uitblijft
valt er dus maar weinig te winnen. Het kabinet
denkt met afspraken met regio’s de zaak vlot te
kunnen trekken. Dat zal niet goed lukken, want
ten eerste heeft het rijk zonder sancties nauwelijks
een onderhandelingspositie en ten tweede stellen
die regio’s niet veel voor zolang gemeentelijke
belangen voorgaan. Hoe trekken we dit vlot?
Oplossingen
De problemen aan de aanbodzijde moeten in ieder
geval in kaart worden gebracht. Het Centraal
Planbureau en de ser doen onderzoek naar de
woningmarkt maar richten zich vooral op de
vraagzijde. De problemen aan aanbodzijde hebben
we onvoldoende in het vizier. Desalniettemin geef
ik een voorzet voor oplossingen.
Zoals gezegd dragen gemeenten, en in wat mindere mate provincies, een hoofdverantwoordelijkheid voor het woningaanbod. Gemeenteraden
richten zich op lokale belangen terwijl de woonmarkt zich niet tot de schaal van een gemeente
beperkt, zomin als de arbeidmarkt, de mobiliteit,

‘Probleem is dat de
meeste politieke
stromingen nauwelijks
getuigen van visie
op de ruimtelijke
inrichting van
de samenleving,
waaronder wonen’
luchtvervuiling en zomeer. Gemeenten zullen dus
moeten samenwerken en onderlinge solidariteit
tonen. Als steden klem zitten kunnen omliggende
gemeenten oplossingen bieden. Anders gaat niet
alleen het woonaanbod op slot maar ontstaat ook
sociale segregatie, een situatie die we helaas vaak
tegenkomen.
Er zijn drie oplossingen. Het rijk kan klemzittende
gemeenten, vooral grotere steden, helpen met een
massa geld. Dat doet ze nu ook via de subsidiepomp, maar mijns inziens moet die hulp doelgerichter worden om effect te hebben. Het rijk
kan daarnaast met aanwijzingen ingrijpen in de
gemeentelijke autonomie. Dat is weliswaar vragen
om moeilijkheden maar hier en daar zal het moeten. Het geijkte instrument, de nieuwe wet op de
ruimtelijke ordening, ligt klaar. Ik pleit daarnaast
voor een derde oplossing, waarbij de Politiek (met
een hoofdletter) het heft meer in handen neemt.
Lokale politiek heeft nu vaak een hoog ‘leefbaarheidskarakter’: lokale belangen kunnen overheersen. Politieke Stromingen met hoofdletter kunnen
daarentegen samenhang creëren tussen het
lokale, regionale en (inter-) nationale niveau. De
moderne netwerksamenleving waarin we ons op al
die niveaus bewegen maar waar minder bedeelden
wel letterlijk vastzitten verlangt actie en solidariteit door alle bestuurslagen heen, van stadsdeel
tot Europa. Probleem is dat de meeste politieke
stromingen nauwelijks getuigen van visie op

de ruimtelijke inrichting van de samenleving,
waaronder het wonen. Dat moet veranderen, want
de huidige ordeningspraktijk is te zeer een balspel
voor deelbelangen en jaagt de samenleving op
extreme kosten. Hier kan D66 van dorpsraad tot
parlement een fundamentele discussie aanjagen.
Zo’n discussie is essentieel om de complexe puzzel
van het woningdossier op te kunnen lossen en
tegelijkertijd te kunnen werken aan een duurzame
inrichting van ons land.
Tenslotte nog een paar woorden over de hypotheekrenteaftrek en het huurbeleid, want de
discussie daarover komt als het goed is weer terug
rond de volgende Kamerverkiezingen. De vromraad heeft daar een zinvol advies over uitgebracht:
vervang de hypotheekrenteaftrek en huursubsidie
geleidelijk door een systeem van woontoeslagen
dat kopers en huurders die het echt nodig hebben
gelijkelijk behandelt en besteedt de vrijkomende
rijksmiddelen enerzijds aan doelgerichte aanbodondersteuning met locatiesubsidies en
anderzijds aan belastingverlaging. Als lid van
de vrom-raad en lid van D66 ondersteun ik
dit advies van harte. D66, niet gehinderd door
krachtige deelbelangen, kan pogen een coalitie
langs dergelijke lijnen bij elkaar te brengen. Maar
het woonprobleem zit zoals gezegd ook dieper.
Het is daarom tijd voor een gesynchroniseerd
nationaal, regionaal en lokaal Leefomgevingplan
waarbij de politiek, en niet ministerie x of y, het
voortouw neemt. Ik schat de kans op succes hier
hoger in dan de kans op echte doorbraken in het
hypotheekdossier en huurbeleid.

Pieter Tordoir is hoogleraar Economisch Geografie
en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam, lid
van de VROM-raad en eigenaar van een advies- en
onderzoekspraktijk.

Dit artikel is te beluisteren als Podcast
www.d66.nl/kennis/item/podcast_idee

Seniorendorp
Als je oud bent heb je andere wensen en eisen. Veel
ouderen hebben niet meer zo’n zin in het onderhoud
van een tuin of in schoonmaken, en verkiezen vaak
een appartement boven het oude huis. Verder is het
van belang dat voorzieningen dichtbij liggen; winkels, gezondheidszorg, zwembaden met gymnastiek
voor ouderen, parkjes, eendjes, goedkope eetgelegenheden en het liefste ook nog buurthuizen waar lekker
kan worden gekaart en bingo gespeeld.
Liefst woon je ook in de buurt van familie, maar die
komt niet altijd. Een goede buurman en gezellige
medebewoners bieden dan een uitkomst. Wat je
niet in de buurt wilt hebben zijn van die vervelende
rotjochies. Die met voetballen in de weer zijn, met
stokken in het water spelen, rondrennen, crossfietsen
en kabaal maken. Niet alleen geven ze een gevoel van
onveiligheid, misschien herinneren ze ook teveel aan
langvervlogen tijden. Uiteraard zijn de kleinkinderen
wel welkom.
Wat zou het dan fijn zijn om in een dorp te wonen dat
speciaal in het leven is geroepen voor senioren. Ouderen onder elkaar, met zorg dichtbij, brede wandelpaden met ruimte voor de rollator en de scootmobiel.
Om hieraan tegemoet te komen worden seniorenwijken in het leven geroepen. Met name een ontvolkende
provincie als Limburg is hier erg geschikt voor. Maar
ook in het noorden en oosten is nog genoeg plek.
Lekker samenkomen, praten en spelletjes spelen tot
je erbij neervalt; het kan allemaal in het seniorendorp.
Een groeimarkt voor miljoenen Nederlanders.

Pieter de Jong themaredacteur idee

Hervorming geen politieke prioriteit
Het rapport Tijd voor keuzes stelt dat de problemen
op de woningmarkt afwezig zijn in de prioriteiten
van de huidige regering. Volgens Peter Boelhouwer
ontbreekt het politici inderdaad aan de moed nu
iets aan de woningmarkt te doen: ‘Als je politici
afzonderlijk spreekt zeggen ze: ‘Ja, natuurlijk
moet er wat gebeuren maar nu is het niet de tijd’.
Dat is het eigenlijk nooit. Het nadeel is dat je het
probleem alleen maar voor je uit schuift. Je bent
zo weer een paar jaar verder’. De huidige economische crisis maakt ingrijpen in de woningmarkt
weliswaar moeilijk, maar volgens Joris Hoekstra
moet er toch mee begonnen worden, eventueel in
kleine stappen. ‘Er zijn ontzettend veel verschillende manieren om in te grijpen. Als je over de
hypotheekrenteaftrek begint, hoef je hem niet
meteen af te schaffen, je kunt nuances aanbrengen
zoals dat ook al is gebeurd. Ook nu kun je kijken

naar een systeem waarbij je alleen bij een bepaalde
hypotheekvorm dertig jaar je rente kunt aftrekken;
zulke hervormingen moeten ook vandaag bespreekbaar zijn. Je kunt de aftrek aftoppen op 42%
waardoor de hoogste inkomens geen progressief
voordeel meer hebben en je geld kunt vrijmaken
voor vermindering van de overdrachtsbelasting.
Dat heeft een positief effect op de doorstroming’.
Hervormingen zijn niet makkelijk, de belangentegenstellingen zijn groot. Joris Hoekstra: ‘Daarom
is de woningmarkt lastig op de politieke agenda
te krijgen. Bij grote hervormingen heeft iedereen
op zijn deelstukje wel een argument om het niet
te doen’. Alhoewel de weerstand en belangentegenstellingen groot zijn, is er volgens Peter
Boelhouwer wel degelijk een brede consensus
over een integrale aanpak. ‘De samenhang tussen
ruimtelijke ordening, hypotheekrenteaftrek,
huurtoeslag en huurbescherming wordt breed
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erkend. Ook werkgevers en werknemers onderkennen dit en hebben in de Sociaal Economische
Raad (ser) een werkgroep opgericht die volgend
jaar met nog een advies komt. Imf, oeso maar
ook De Nederlandsche Bank en de Raad van State
adviseren al jaren de woningmarkt te hervormen.
Maar er gebeurt vrijwel niets. Het is een hele rare
Haagse uitruil om vier jaar niet te mogen praten
over hypotheekrenteaftrek en huurbeleid’.
Insiders-outsiders
De woningmarkt lijkt het schoolvoorbeeld van het
insider-outsiderprobleem. ‘De meerderheid heeft
er baat bij niets aan de structuren te veranderen.
Als je goed woont, wil je de omgeving zo groen
mogelijk houden. Dat anderen nog een woning
zoeken, geldt voor een minderheid’. Een starter
met een nieuwe baan in Den Haag of Amsterdam
kan geen woning krijgen: huren is onmogelijk

vanwege ellenlange wachtlijsten, kopen omdat
de woningen te duur zijn. Roland Goetgeluk:
‘We bouwen op doorstroming; dus in principe
voor mensen die al een eigen woning hebben.
Projectontwikkelaars bouwen het liefste aan deze
bovenkant, daarmee verdienen ze het meest’.
Joris Hoekstra ziet dezelfde prikkel bij woningcorporaties. ‘Door de privatisering hebben
woningcorporaties alleen nog belang bij bouw
voor de bovenkant, dat is de enige manier om
rendement te behalen. Pas dan kunnen ze aan de
onderkant iets doen’. Wat kunnen we dan voor
deze onderkant doen? Goetgeluk: ‘Outsiders moeten meer rechtstreeks de mogelijkheid hebben
de woningmarkt binnen te komen. Je moet het
subsidiesysteem zo hervormen dat er alleen nog
maar subsidies zijn die direct de toegankelijkheid
waarborgen. Geef starters een steuntje in de rug,
ondersteun ze de eerste jaren maar daarna niet

Constantijn Dolmans Tijd voor keuzes

Tijd voor keuzes

Huizen: huren of hypotheken

door Constantijn Dolmans
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‘Op de woningmarkt valt een aantal ernstige problemen op. Er is
een tekort aan kwalitatief goede woningen, de koopprijzen zijn
voor velen te hoog, in de huursector zijn lange wachtlijsten en
voor specifieke groepen is er een betaalbaarheidsprobleem. Door
de slechte afstemming van vraag en aanbod en de grote kloof tussen de huur- en de koopsector, zijn er onvoldoende keuzemogelijkheden voor de burger. Niet alleen de burger ondervindt problemen, ook de overheid. Deze loopt risico’s van marktinstabiliteit
en van stijgende inkomensderving,’ aldus de inleiding tot het
rapport Tijd voor keuzes van de vrom-raad. (oktober 2007)
Insteek voor een vraaggesprek met Roland Goetgeluk, Joris Hoekstra, Harry Boumeester en Peter Boelhouwer van het onderzoeksinstituut otb, tu Delft.

Vrijere ruimtelijke ordening
Minder beperkingen in ruimtelijke ordening
geven meer mogelijkheden voor mensen om een
eigen woningkeuze te maken. Dat heeft natuurlijk
wel gevolgen voor de inrichting van Nederland,
en ook kan het segregatie in de hand werken,
zo vreest althans de politiek. Aan de ene kant
hebben eenpersoonshuishoudens geld te besteden
en zij trekken steeds meer naar de binnenstad,
waar goede voorzieningen zijn. Gezinnen die het
kunnen betalen kopen een huis in het Groene
Hart. En de rest valt tussen wal en schip. Dit beeld
behoeft enige nuancering, volgens de onderzoe-

Rol woningcorporaties
Door de liberalisering hebben woningcorporaties
steeds meer commerciële taken op zich genomen,
maar het zijn ook maatschappelijke instellingen. Roland Goetgeluk vindt dat de politiek
niet duidelijk is geweest over hun rol: ‘Waarom
bestaan woningcorporaties, hoe zijn ze juridisch
ingekaderd?’ Harry Boumeester: ‘Woningcorporaties zijn geen gemeentelijk woningbedrijven meer
die je politiek kan aansturen. Het zijn zelfstandige
ondernemingen waarmee je afspraken moet
maken en convenanten moet sluiten. Je kunt dat
strak regisseren, zoals minister Van der Laan wil,
of je maakt er echt commerciële ondernemingen

Een berg aan regelgeving
Hoekstra wijst erop dat de Nederlandse woningmarkt een berg van opeengestapelde regels is.
‘En voor elk negatief bijeffect ontwerpen we weer
een nieuwe regel of subsidie. De huizenprijzen
zijn te hoog dus we ontwerpen een startersregeling waardoor er nog meer geld aan de vraagkant
ingepompt wordt. Totdat het een keer barst’.
Het is echter niet alleen een kwestie van kappen
in de regelgeving. Roland Goetgeluk stelt dat je
alleen maar hervormingen kunt doorvoeren als je
de woningmarkt goed begrijpt. ‘Je kunt niet alle
regelgeving overboord gooien en de woningmarkt
overlaten aan de onzichtbare hand van de vrije
markt. Er zijn veel partijen en instituties die
elkaar beïnvloeden. Als de overheid zich terugtrekt, krijgen andere partijen meer in de melk te
brokkelen. De overheid moet juist meer als een
harde regisseur optreden: de hardere aanpak
van corporaties zoals Van der Laan wil, maar ook
hardere afspraken met projectontwikkelaars over
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van en heft dat corporatieverhaal op. Dan kan je
afspraken maken net zoals je dat met projectontwikkelaars doet. In de afgelopen eeuw hebben
de corporaties veel kennis opgebouwd waar het
buitenland jaloers op is. Ik ben niet voor verdere
privatisering. Nederland heeft weinig vervallen
binnensteden omdat sociaaleconomisch kwetsbare groepen in moeilijke tijden niet ook nog eens de
last van een eigen woning hebben. De corporaties
zorgen ervoor dat mensen met lagere inkomens
kwalitatief goed kunnen wonen en ze hebben in
de jaren tachtig met stadsvernieuwing heel goed
werk gedaan’.
Volgens Goetgeluk krijgen corporaties te veel
hooi op de vork. ‘Corporaties moeten zich niet
met werkgelegenheid bezighouden. Het zijn
vastgoedjongens, ze hebben verstand van verhuur
en beheer. Het vastgoedbeheer van een school,
prima! Maar veiligheid op straat is een taak van
de gemeente. Deze rare vermenging van functies
is ingegeven door financiën. Er zit natuurlijk een
boel geld in de woningcorporaties. Daar kijkt de
politiek begerig naar. Maar het geld van woningcorporaties zit in vastgoed, er zijn onvoldoende
liquide middelen voor aanvullend beleid. Zeker
in krimpgebieden zie je dat liquiditeitsprobleem
optreden’.

Constantijn Dolmans Tijd voor keuzes

‘Er is nog heel veel ruimte
beschikbaar. In Nederland
is bijna 80% van de
grond beschikbaar voor
landbouw. Maar de koeien
staan op stal en het gras is
gemillimeterd. Een stuk
landbouwgrond kan prima
voor natuur en woningbouw worden ingezet’

Het Groene Hart en andere dogma’s
De groei van de Randstad oefent grote druk uit op
het Groene Hart. En bestaat een algemene politiek
correcte overeenstemming over verdichting van
de binnensteden. Veel mensen willen een huis
met tuin, maar dat kan volgens Peter Boelhouwer
ook binnenstedelijk: ‘Maar dat kost geld. Groenvoorzieningen en tuinen in de stad zijn heel duur.
Buiten de stad zijn de vinex-wijken bijna klaar.
Je kan natuurlijk nieuwe wijken aanleggen zoals
gebeurt bij Almere, Leiden of de Haarlemmermeer. Er moeten één miljoen huishoudens bij in
de Randstad. Of het belangrijk is of je het Groene
Hart spaart, is een subjectieve keuze. Mensen
willen het Groene Hart open houden maar er ook
wonen. Als jij in de stad woont, wil je het Groene
Hart open; als je landelijk wil wonen wil je dat
juist in het Groene Hart. Daar moet de politiek een
duidelijke uitspraak over doen. Er is nog heel veel
ruimte beschikbaar. In Nederland is bijna 80%
van de grond beschikbaar voor landbouw. Maar de
koeien staan op stal en het gras is gemillimeterd.
Volgens mij kun je een stuk landbouwgrond
prima voor natuur en woningbouw inzetten. Je
moet de verkeersstromen wel goed inpassen. Ze
bouwen nu flink tussen Den Haag en Rotterdam
langs de spoorlijnen. Twintig jaar geleden is een
planmatige aanpak daarvoor van tafel geveegd. Nu
wordt het in feite gewoon gerealiseerd’.

kers. Roland Goetgeluk legt uit dat er verschillende soorten alleenstaanden zijn. Veel ouderen
wonen in kleine steden en dorpen en hebben ook
behoefte aan goede voorzieningen. Daarnaast zijn
er gezinnen die de stad niet uit willen. ‘De meeste
Nederlanders wonen in de stad waar hun werk ook
is. Het leeuwendeel van de mensen, hogeropgeleiden uitgezonderd, zit binnen tien minuten van
het werk. Je zal wel gek zijn om met een niet al te
hoog inkomen in het Groene Hart te gaan wonen.
Het vervoer kost je klauwen vol geld. Het is dus
veel subtieler’.
Volgens Harry Boumeester is meer vrijheid niet
hetzelfde als volledig vrijlaten. ‘Rijk en regio
maken nu afspraken over woningbouwdifferentiatie, 30% sociale woningbouw, gemengde wijken
en herstructurering van stedelijk gebied. Zulke
afspraken kunnen ook wanneer je de ruimtelijke
ordening verder versoepelt. Projectontwikkelaars
en woningcorporaties bepalen samen met de
overheid hoe het aanbod tot stand komt’. Roland
Goetgeluk signaleert de risico’s: ‘Het is nu crisis.
Je zult zien dat projectontwikkelaars het eerst
gaan bouwen op de makkelijkste locaties. Dan ga
je niet eerst moeilijke binnenstedelijke gebieden
volplempen maar zoek je de stadsrand op. Als
je de ruimtelijke ordening losgooit, moet je de
afspraken over de woningbouwmarkt nog beter
organiseren dan nu het geval is. Niemand heeft
er belang bij dat de binnensteden verpauperen
of niet geherstructureerd worden terwijl de
productie niet significant toeneemt. Dan raak je
van de regen in de drup. Meer vrijheid voor de
consument is niet eenvoudig een panacee’.

Huizen: huren of hypotheken

Rol van de gemeentes
Zoals elke markt, is de woningmarkt een markt
van vraag en aanbod. Alhoewel de overheid de
vraag stimuleert met de hypotheekrenteaftrek
en de huurtoeslag, is het aanbod vaak beperkt
(zie het artikel van Pieter Tordoir eerder in dit
nummer). Volgens Peter Boelhouwer komt er te
weinig grond beschikbaar voor wonen. ‘In de jaren
negentig ging de overwaarde van de grond naar
de projectontwikkelaar of de eerste bewoners, nu
naar gemeentes. Gemeentes moeten dan economisch goed rekenen en de opbrengsten steken in
kwalitatieve gebiedsontwikkeling. Met de aanleg
van groene zones of investeringen. Maar gemeentes stellen te weinig grond voor woningbouw
beschikbaar. Gemeenten stellen liever grond beschikbaar voor bedrijvenparken, ook al liggen de
grondprijzen daar flink lager. Soms wordt grond
voor bedrijfslocaties bijna gratis weggegeven.
Er is een enorme concurrentie tussen gemeentes
om bedrijven aan te trekken en je ziet enorme
overschotten aan bedrijventerreinen. Bedrijven
worden zo net sprinkhanen. Ze blijven vijftien jaar
zitten en hoppen dan naar het bedrijventerrein

van de aangrenzende gemeente. Het oude bedrijventerrein verpaupert en de gemeenschap kan het
weer opknappen. Dat kan alleen veranderen met
provinciaal of landelijk beleid, regionale regie
binnen landelijke kaders’.
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meer; zodra ze op eigen kracht kunnen, zijn het
insiders geworden’.
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hun bouwprogramma. Dat is in Arnhem/Nijmegen behoorlijk goed gelukt. Het vergt wel politieke
dekking want grotere corporaties en projectontwikkelaars vinden het niet leuk als hun macht
wordt ingeperkt. Ze zullen alles doen om dat te
traineren. In Arnhem/Nijmegen bleken kleinere
projectontwikkelaars wel het voortouw te willen
nemen. Sterke marktpartijen vergen een sterke
overheid. Dat betekent minder zeggenschap voor
gemeentes, meer voor regio’s en provincies maar
liever nog het rijk’.
Bovendien is regelgeving nodig om enige kwaliteit
te waarborgen. ‘Als je vindt dat we een fatsoenlijk
kwaliteitsniveau moeten hebben ontkom je niet
aan regelgeving’, zegt Harry Boumeester. ‘We
hebben geen caravanparken zoals de Verenigde
Staten. Ook dat heeft te maken met regelgeving.
Als je minder regelgeving wilt, moet je ook in
woningkwaliteit eisen laten varen’.

‘Je kunt niet alle regelgeving overboord gooien
en de woningmarkt
overlaten aan de onzichtbare hand van de vrije
markt. Er zijn veel
partijen en instituties
die elkaar beïnvloeden.
Als de overheid zich
terugtrekt, krijgen andere
partijen meer in de melk
te brokkelen. De overheid
moet juist meer als een
harde regisseur optreden’

Specifiek beleid en centrale sturing
De conclusies zijn volgens de onderzoekers duidelijk: Het generiek woonbeleid is heel succesvol
geweest maar heeft zichzelf gecorrumpeerd. De
voordelen komen bij insiders terecht. Iemand
die twintig jaar geleden een huis heeft gekocht
profiteert enorm van de toegenomen huizenprijzen; gemeentes en projectontwikkelaars hebben
geprofiteerd van de toenemende grondprijzen. De
insiders hebben geen belang bij prijsdalingen. De
stagnatie kenmerkt zich met minder transacties
want het systeem is niet ingesteld op prijsdalingen. De prijs klaart de markt niet omdat het geen
perfecte markt is.
Nederland heeft een rigide systeem gericht op
groei. Zodra er sprake is van krimp gaat alles
onderuit. Door afvlakking van de bevolkingsgroei
gaan we meer van omvang naar kwaliteit. Aantallen woningen worden minder belangrijk; wat
we gaan bouwen wordt belangrijker. Een andere
regulering is nodig. In het verleden bepaalde de
rijksoverheid wat er gebouwd moest worden. De
afgelopen jaren voerde de markt de boventoon.
Het is een aardige opgave om nu een tussenvorm
te vinden.

Mous Wonen en weelde
Zoals een huwelijk meer is dan vier benen op een bed, zo is wonen meer dan
onder een dak vertoeven. Wonen is onderhevig aan trends, oftewel modegolven die een modern mens op kosten jagen. Wie wil nog een bahama-beige
badkamer? De belangstelling voor woontrends is enorm. De hele dag kun je
op televisie programma’s bekijken met make-overs van het verouderde interieur, huizenjacht van verhuislustigen, een kijkje in de stulp van een bn-er en
geslaagde of mislukte verbouwingen. Wonen is hot.
Dat is natuurlijk niet zo raar. Allereerst heerst er al sinds woii woningnood.
Dat betekent dat vrijwel iedereen in Nederland aan zijn wooncarrière is begonnen onder barre omstandigheden. Voor studenten op kamers bij tirannieke
hospita’s of in de huizen waar de smaakpolitie zo graag de wantoestanden
aan de kaak stelt. Voor de rijke jonge starters zijn er piepkleine door arbeiders
verlaten huisjes, voor de armen wachten flatjes met huursubsidie in treurigmakende wijken. Zoals met alles gaat het met veelverdieners daarna beter, voor
de anderen niet.

Peter Boelhouwer is wetenschappelijk directeur
van Onderzoeksinstituut OTB en lid van de VROM-raad.
Harry Boumeester, Joris Hoekstra en Roland
Goetgeluk zijn onderzoekers Volkshuisvesting en
Woningmarkt bij het Onderzoeksinstituut OTB.
Het Onderzoeksinstituut OTB is verbonden aan de
Technische Universiteit Delft en levert bijdragen voor
de oplossing van maatschappelijke vraagstukken
en problemen bij wonen, bouwen en de gebouwde
omgeving.

Marijke Mous

Ik woon in een dorp waar het salaris van de burgemeester niet voldoende is
voor het betrekken van een behoorlijk huis. Waar een beginnend huisarts geen
praktijkwoning kan aanschaffen, waar de leraar op de basisschool van buiten
moet komen. En waar ik zelf alleen kan blijven omdat ik er al zolang ben, maar
waar onze kinderen zijn weggetrokken naar voordeliger oorden. Voor hen
zijn de rijken in de plaats gekomen die hun enorme vehikels door onze smalle
winkelstraten persen en opvallend onbeholpen parkeergedrag vertonen. Met
hun komst is ook het winkelaanbod ingrijpend veranderd. Naast de heel dure
kleertjeswinkels hebben zich traiteurs en specialiteitenwinkels gevestigd en
heeft de brocante, de lifestyle en de cadeaubranche zijn kans gepakt.
En die nieuwe rijken zijn wat je noemt bewoners. Niets schijnt hen te beperken. Zij beginnen de aangeschafte woning geheel te strippen, want wat er ook
inzat, het moet weg. Grote containers voor de deur met de hele eigenheid van
het oude huis erin. Dan wordt de gloednieuwe inrichting geplaatst, van alles
twee. Twee dezelfde vazen in de vensterbank, hoge, waar de bloemkoppen net
bovenuit steken, twee dezelfde schemerlampen links en rechts van de banken.
Nadat de Hästens is binnengedragen begint iets heel belangrijks. De tuin. Er
moeten terrassen aangelegd. Met vlonders en vijvers. En een loggia met open
haard. En een buitenkeuken van Boretti. De gedachtewisseling in de talloze
tuincentra is levendig. Hoe bescherm je de Koi karpers tegen die brutale
reigers? En kan de loungehoek echt de winter buiten blijven? Leuke kussens
voor de sherrysloep.
De door het dak gestegen huizenprijzen hebben een de bevolkingsopbouw
desastreus veranderd. Mensen met normale lonen komen er hier niet meer
in. Er staat veel te koop, maar de prijzen zakken nauwelijks. Er wordt weinig
verhuisd, men wacht af. Amsterdam zit al helemaal op slot in een roerloze
huizenmarkt. Is het de stilte voor de storm? De kredietcrisis houdt zichzelf in
stand, de hoge hypotheeklasten gijzelen de woningbezitter. Maar mijn arme
rijke dorp danst door. Op de vulkaan.

Splits de woningmarkt!
bezuinigingen op de huurtoeslag komen deze
mensen in de problemen; er bestaat een scheve
verhouding tussen de koopprijs van woningen
en de huurprijs van vergelijkbare woningen in
dezelfde buurt; bij liberalisatie van de huurmarkt
verdwijnen er woningen uit het sociale segment,
waardoor het voor mensen met lage inkomens
steeds moeilijker wordt een fatsoenlijke woning
te vinden. Op de koopmarkt bestaan weer andere
problemen: starters kunnen hun eerste koopwoning niet betalen; de hypotheekrenteaftrek subsidieert de rijken meer dan de lagere inkomens;
kopen is niet alleen duur in aanschafprijs, maar
door de hypotheekrente betaalt men uiteindelijk
ook twee tot driemaal de aanschafprijs voor de
woning; de hypotheekrenteaftrek subsidieert
de banken; koopsubsidies zijn beperkt en voor
startersleningen stellen gemeenten aanvullende,
en uiteenlopende, eisen.
Volgens Einstein kun je een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt. Daarom dit voorstel: splits de volledige

Beschermde sector

Vrije sector

Huurkoop

Vrije koop

Woonvergoeding naar inkomen

Vrije huur

geen overdrachtsbelasting

afschaffen huurprijs

Beschermd huren: voorstel
De woningen die nu in de gesubsidieerde huursector vallen, verliezen hun huurprijs. Mensen
betalen vervolgens geen huur, maar een woonvergoeding. Deze bedraagt een wettelijk vastgesteld
percentage van het inkomen van de bewoners.
Bij ‘inkomen’ kan men denken aan het toetsingsinkomen, zoals dat ook voor de huidige toeslagen
wordt gehanteerd. Sociale verhuurders geven
bij het aanbieden van de woning geen huurprijs
meer aan; alleen nog: ‘u kunt op deze woning
reageren als uw huishouden bestaat uit … leden
en uw (toetsings)inkomen ligt tussen x en y’. Dit
systeem kan worden ingevoerd maximaal twee
jaar na splitsing van de woningmarkt. Mensen
die nu met een royaal inkomen voor een gering
bedrag wonen, kunnen in die tijd uitzien naar een
andere (koop-) woning of wennen aan het idee dat
ze een percentage van hun inkomen gaan betalen.
Corporaties kunnen hun woningaanbod uitbreiden in het hogere segment.
Beschermd huren: een oplossing?
Dit systeem van beschermd huren biedt een
oplossing voor bovengenoemde problemen. Het
betekent een einde aan het ‘scheefwonen’: mensen
met een hoog inkomen gaan een hogere woonvergoeding betalen voor hun huidige woning.
De huurprijs bestaat niet meer, dus ook geen
scheefheid meer tussen huur- en koopprijs en ook
geen zorgen over huurverhogingen. Verder wordt
de huurtoeslag overbodig; dit bespaart ook alle
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[Figuur 1]
vier deelmarkten

Starters zijn vaak degenen met een laag inkomen.
Als de overheid starters wil ondersteunen, stelt de
gemeente/woningcorporatie bepaalde woningen
beschikbaar voor lage inkomens.
Met dit nieuwe systeem kan er meer dan er nu kan:
[1] Samenstelling In dit systeem van huurbescherming bestaan er meer mogelijkheden tot
het beïnvloeden van de samenstelling van wijken
middels het variëren van inkomensgrenzen bij de
toelating. Neem als voorbeeld de Jordaan in Am-

‘In tegenstelling tot de
bestaande huurtoeslag
zijn mensen in het
nieuwe systeem veel
minder afhankelijk van
de overheid. De zekerheid
die ze krijgen, zit de
stimulans om te werken
aan een betere situatie
niet in de weg’

Rita Vermeulen Splits de woningmarkt!

Huren

Wonen in vrijheid en zekerheid

Wonen is een basisbehoefte van mensen. Burgers met een redelijk inkomen voorzien in deze
behoefte op de koopmarkt of in de vrije sector
huur. De overheid heeft de taak om ervoor te
zorgen dat ook burgers met een laag inkomen
in een fatsoenlijke woning kunnen wonen.
Traditioneel is dit het geval in de gesubsidieerde huursector. Via huurtoeslag wordt ervoor
gezorgd dat een huurder maximaal een bepaald
deel van het inkomen aan de woning kwijt is,
zodat van het overige deel het levensonderhoud
betaald kan worden. Van recentere datum zijn de
koopsubsidie en startersleningen, die de koop
van woningen voor lagere inkomens makkelijker
moet maken. Deze regelingen lossen de hardnekkige problemen op de Nederlandse woningmarkt
echter niet op, en versterken ze vaak alleen maar.
De problemen zijn alom bekend. Op de sociale
huurmarkt bijvoorbeeld: mensen met een hoog
inkomen wonen in goedkope huurwoningen (het
zogenoemde ‘scheefwonen’); mensen met een laag
inkomen wonen in dure huurwoningen, waarvoor
huurtoeslag nodig is. Door huurverhoging of

Kopen

kosten van de uitvoering daarvan. Het systeem
bevordert de doorstroming: bewoners die heel
tevreden zijn met hun huidige woning zullen
bereid zijn daarvoor een hogere prijs te betalen,
anderen zullen willen door- of uitstromen.

Huizen: huren of hypotheken

door Rita Vermeulen

woningmarkt in een beschermde sector (sociaal)
en een vrije sector (liberaal), die elk hun eigen
spelregels kennen. Met de gesplitste woningmarkt
ontstaan vier deelmarkten. Dit betekent een
grotere keuzevrijheid voor de burger (zie figuur 1).
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Hoe kan de woningmarkt in Nederland beter functioneren?
Oplossingen als huurliberalisatie, huurtoeslag, koopsubsidie
en startersleningen leiden vaak weer tot nieuwe problemen, en
maakt het systeem onnodig complex. Volgens Rita Vermeulen
biedt splitsing van de woningmarkt in een beschermde en
een vrije sector meer mogelijkheden. Meer keuze, en dus meer
vrijheid en zekerheid van wonen.

[5] Zekerheid De beschermde huurmarkt garan-

‘Met het bevorderen
van het kopen van
een woning door
de lagere inkomens
moet voorzichtigheid
worden betracht.
In landen waar het eigen
woningbezit ook voor
de laagste inkomens
als ideaal werd gezien
is de grootste crisis
in de koopwoningmarkt
opgetreden’
[2] Flexibiliteit Wijziging van de woningopbrengst

en het type bewoners is eenvoudig te realiseren.
Er komt een einde aan het gegeven dat de huurprijs
niet mee kan stijgen met de koopprijs. Als woningen in een bepaald segment of wijk meer moeten
of kunnen opbrengen, komen ze ter beschikking
van relatief hogere inkomensgroepen.
[3] Doorstroming Mensen zullen een afweging maken of het deel van het inkomen dat ze aan woonvergoeding betalen past bij de woonsituatie. Misschien

deert betaalbaar wonen voor de kwetsbaren in de
samenleving, maar ook voor mensen met hogere
inkomens, die willen kiezen voor deze zekerheid.
Vraagtekens?
Is dit systeem wel iets anders dan huurbelasting?
Ja. Huurbelasting vindt weinig acceptatie omdat
het betekent dat sommige huurders meer geld
kwijt zijn dan anderen voor wat de woning waard
is, namelijk de huurprijs. In deze nieuwe aanpak
wordt de huurprijs voor de beschermde sector
afgeschaft. Wat de woning ‘waard’ zou zijn wordt
nu ook al vaak niet weergegeven in de huurprijs.
Pampert dit mensen niet teveel en ontneemt het ze
niet de prikkel om hun situatie te verbeteren? Nee.
In tegenstelling tot de bestaande huurtoeslag zijn
mensen in dit nieuwe systeem veel minder afhankelijk van de overheid. De zekerheid die ze krijgen
zit de stimulans om te werken aan een betere situatie niet in de weg. In plaats van de armoedeval,
houden mensen van elke meerverdiende euro een
vast percentage over. Omdat ze toch een vast deel
van hun inkomen aan woonvergoeding besteden,
wordt het aantrekkelijker om te verhuizen naar
een andere wijk. Een reële, echt betaalbare, woonvergoeding maakt het gemakkelijker om te sparen
voor een (beschermde) koopwoning.
Dit gebeurt toch al met Huur op Maat? Nee.
Enkele woningcorporaties in Nederland – onder
andere Portaal en Dudok Wonen – hebben Huur
op Maat ingevoerd bij wijze van experiment. Dit
experiment streeft dezelfde doelen na: rechtvaardige, betaalbare huren en doorstroming op de
woningmarkt. Echter in stand blijft: de huurprijs
van de woning, de mogelijkheid huurtoeslag
aan te vragen en het hanteren van de dubbele
standaard. Huur op Maat is dus een verbetering
bínnen het huidige systeem; splitsing betekent
een fundamentele wijziging van het systeem.

In mijn voorstel voor een beschermde koopsector stellen woningcorporaties woningen voor
huurkoop beschikbaar. Voor het huurkooppand

Voordelen van deze aanpak
Er ontstaat een beschermde markt voor koophuizen naast een vrije markt. Huurkoop in plaats van
hypotheek voorkomt dat de woningprijs verdubbelt of verdrievoudigt. De veel lagere kosten dan
bij een hypotheek maken een eigen huis voor
meer mensen betaalbaar. De koopsubsidie met
zijn beperkingen en de starterslening met zijn
voorwaarden, kunnen worden afgeschaft. De
uitvoeringskosten van bovenstaande regelingen
vervallen. Er is een ‘Tijdelijke wet huurkoop
onroerende zaken’, die is aan te passen. Invoeren
kan snel, aansluitend bij bestaande regelingen van
corporaties.
Conclusie
Splitsen van de woningmarkt in een beschermde
en een vrije sector biedt een oplossing voor een
aantal hardnekkige problemen. Het vraagt echter
om een fundamentele wijziging van de woningmarkt in Nederland, en dus is enig lef nodig
om dit concept verder uit te denken. Lef van de
woningcorporaties, de huurdersbonden en vooral
van de politiek. Wie durft?

Rita Vermeulen is eigenaar van rcm training, coaching
en advies en PvdA-lid te Nieuwegein.
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wordt een prijs vastgesteld; bij Koopgarant geeft
de corporatie een korting op de marktprijs van
de woning. De huurkoper betaalt – en kan dat
bij de start ook minimaal betalen – 1/360e van de
prijs van het huis aan koophuur per maand (30
jaar €500 per maand is €180.000). De huurkoper
kan het pand op elk moment weer aanbieden aan
de woningcorporatie. Huurkopers worden pas
eigenaar als het huis is afbetaald, maar worden
wel direct bezitter van het pand. Huurkopers zijn
direct verantwoordelijk voor onderhoud. De door
de huurkoper betaalde koophuur-bedragen krijgt
hij gedeeltelijk mee bij vertrek. Dit kan dienen
als startkapitaal voor een nieuwe koopwoning,
in de beschermde markt (huurkoop) of de vrije
markt (hypotheek). Omdat er alleen sprake is van
bezitsoverdracht, niet van eigendomsoverdracht,
is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Rita Vermeulen Splits de woningmarkt!

[4] Opbrengsten en besparingen Huurhuizen
kunnen gaan opbrengen wat ze in die wijk waard
zijn. Besparingen zijn mogelijk doordat alle uitkeringskosten en uitvoeringskosten van de huurtoeslag vervallen.

Beschermd kopen: voorstel
In Nederland is het kopen van een huis een dure
aangelegenheid. Een huis wordt in één keer
betaald met een geldlening met het huis als
onderpand. Deze hypotheek loopt een afgesproken aantal jaren en wordt geheel of gedeeltelijk
terugbetaald in maandelijkse termijnen. Voor deze
lening betaalt de koper de bank een rentevergoeding. Deze rente is aftrekbaar van de belastingen
en via de belastingen krijgt de koper dus rentegeld
terug. Een kernprobleem zit in het begin: het huis
wordt bij de aankoop in zijn geheel betaald. Dit is een
dure constructie: de rentevergoeding verhoogt de
echte prijs voor de woning met minstens 100%.
Een voorbeeld uit een hypotheekofferte: hypotheekbedrag €363.500; te betalen aan rente (bij
ongeveer 5%) in 30 jaar: €473.500. Bij een hogere
rente betaalt de koper al gauw drie keer de aankoopprijs van de woning. De hypotheekrenteaftrek subsidieert dus de banken. Tegelijkertijd is er
inkomensherverdeling richting de eigenaar van de
woning. Zijn fiscaal voordeel bedraagt €168.000.
Dat is een woonsubsidie van €465 per maand voor
iemand met een bovenmodaal inkomen!
Met het bevorderen van het kopen van een woning
door de lagere inkomens moet voorzichtigheid worden betracht. In landen waar het eigen
woningbezit ook voor de laagste inkomens als
ideaal werd gezien (de Verenigde Staten, Spanje en
Engeland) is de grootste crisis in de koopwoningmarkt opgetreden. De problemen – huisuitzettingen, waardedaling, restschulden – treffen de
laagste inkomens het hardst, omdat zij de minste
alternatieven tot hun beschikking hebben. Ook
het onderhoud van de eigen woning kan voor de
laagste inkomens een te zware belasting zijn. Dit
kan leiden tot verkrotting.
In Nederland bestaat voor mensen met een
laag inkomen een beperkte mogelijkheid voor
koopsubsidie. In een groeiend aantal gemeentes
bestaat een starterslening, waaraan voorwaarden
zijn verbonden. Er zijn enkele beschermende
constructies – Koopgarant, Koopcomfort – waarbij de koper verzekerd is van terugkoop door de
woningcorporatie.

Huizen: huren of hypotheken

willen zij voor deze prijs liever een luxere woning in
de beschermde huursector of een koopwoning.
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sterdam. In deze buurt bestaan hoge koopprijzen,
dus veel mensen met hoge inkomens die in koophuizen wonen. Niet duidelijk is hoe rijk de mensen
in de huurwoningen zijn. Als zij tot de hoge inkomens behoren, gaan ze een hoge woonvergoeding
in deze rijke wijk betalen. Als de gemeente vindt
dat dit een gemengde wijk moet zijn, dan geeft zij
alleen mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om op een vrijkomende woning te reageren.

Juli 2005 was verre van moeilijk en oneerlijk voor
starters. Sterker nog: het was een walhalla voor
iedereen die een huis wilde kopen. De hypotheekrente bevond zich met 3,45% voor een hypotheek
met tien jaar vaste rente op het laagste niveau
sinds de Tweede Wereldoorlog. Wie een ton
leende, betaalde daarmee netto nog geen €200
per maand. Een unicum dat gold voor zowel de
startende als gevorderde woningkoper.

Kopen of niet?
Starters op de woningmarkt

Einde hypotheekrenteaftrek?
Het gevolg was wel dat er in de jaren daarna een
soort koopgekte ontstond waardoor het aantal
woningen per potentiële koper sterk afnam. Hypotheekwinkels schoten de grond uit en adviseurs
tierden welig. Het was dezelfde tijd waarin diverse
banken en advieskantoren het te hoog in de bol
kregen, het fenomeen ‘woekerpolis’ werd geboren
en de discussie over de ‘oneerlijke’ hypotheekrenteaftrek hoogtij vierde.

Zij hadden daarmee keus uit opgeteld meer dan
3100 woningen. Zelfs de eenverdiener kwam nog
redelijk aan zijn of haar trekken. In populaire steden als Amsterdam en Utrecht kon met een salaris
van slechts € 30.000 per jaar nog steeds aanspraak
worden gemaakt op respectievelijk 150 en 35
koopwoningen. In 2005 en 2006 hadden starters
het, in tegenstelling tot wat de nvm en Vereniging
Eigen Huis pretendeerden, relatief gemakkelijk
met voldoende keus en lage lasten.

[Figuur 1] Aanbod betaalbare woningen

aantal betaalbare
huizen eenverdiener

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

150
700
775
35

percentage van totaal
aantal in de stad

5%
23%
26%
3%

aantal betaalbare
huizen tweeverdieners

1.050
1.650
1.480
480

percentage van totaal
aantal in die stad

32%
52%
50%
36%

Aantal beschikbare nvm-woningen per maart 2006 bij een modaal startersinkomen (Eenverdiener €30.000, Tweeverdiener
€45.000). Dit aantal representeerde destijds ongeveer 67% van het totaal aantal beschikbare koopwoningen.
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door Olaf Geysendorpher

[juli 2005] Je bent klaar met je studie. Vele plezierige
jaren heb je doorgebracht op je té kleine studentenkamer. Zo klein als het was, zo gezellig was het echter
ook. Oppervlakte maakte niet uit; sfeer bepaalde
alles. Dan studeer je af. Het studentenhuis vult zich
met nieuw bloed. Tijd om te gaan. Jij en jouw recent
opgedane liefde besluiten samen een huis te zoeken.
Kopen? Erg definitief. Bovendien is het een ‘moeilijke en oneerlijke situatie voor starters’ schrijft de
krant die naar eigen zeggen één op één de mening van
de politiek verwoordt.

Huizen: huren of hypotheken

In juli 2005 was het aanbod voor woningzoekenden – met rond de acht woningen per potentiële
koper – krapper dan op dit moment. Echter, van
een ‘moeilijke situatie’ was zeker geen sprake.
Pas vanaf minder dan 5,5 woningen per potentiële
koper wordt er gesproken van een zogeheten verkopersmarkt. In een verkopersmarkt is er meer
vraag naar de woning, wordt onderhandelen
moeilijk en heeft de verkoper dus de macht in
handen. Bijvoorbeeld in 1998 kon een koper uit
slechts twee woningen kiezen. Onderhandelen
over de prijs was destijds niet meer mogelijk.
Gevolg: de woningprijzen schoten omhoog.

Had de koopgekte een direct negatief gevolg voor
de situatie van starters destijds? Het antwoord
hierop is ‘nee’. In maart 2006 was de tienjarige
vaste rente opgelopen tot slechts 3,9%. De starter
had bovendien nog steeds een zeer ruime keus aan
woningen. Zo konden tweeverdieners met een gemiddeld startersalaris in bijvoorbeeld Rotterdam
en Den Haag respectievelijk 52% en 50% van het
totaal aantal beschikbare huizen kopen (zie fig. 1).

idee augustus 2009

Juli 2005: een woningwalhalla
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Starters op de woningmarkt hebben het niet eenvoudig, zo wordt
althans vaak geroepen. Het salaris is nog niet zo hoog en de woningen zijn vaak te duur. De koop wordt vaak uitgesteld. Maar wat
is de positie van de starter op dit moment eigenlijk en hoe vast
zit de woningmarkt voor deze starter? Is deze anno 2009 net zo
‘moeilijk en oneerlijk’ als vier jaar geleden toen de huizenprijzen
de pan uit rezen, en hoe zal het zijn in 2013? En blik op het verleden, het heden en de toekomst.

In juli 2009 had een potentiële koper de keuze
uit ruim negentien woningen. Er was dus sprake
van een extreme kopersmarkt met enkele opmerkelijke gevolgen van dien. Zo zegde een bejaarde
vrouw in Lochem toe haar woning per afslag te
verkopen door de koopsom dagelijks met € 2.500,te verlagen.
Ter stimulering van de woningmarkt werd
de grens om in aanmerking te komen voor de
Nationale Hypotheek Garantie opgetrokken naar
€ 350.000. Interessant voor het verlagen van

Hoe creatief de geboden oplossingen ook zijn, het
gewenste resultaat blijft vooralsnog uit. Starters
zouden een groot deel van de problemen kunnen
oplossen door als eerste in de keten een woning
te kopen. De onderhandelingsmogelijkheden om
de woningprijs omlaag te brengen zijn groot. De
hypotheekrente is met zo’n 5,5% voor een tien jaar
vaste hypotheek wel hoger dan vier jaar geleden
maar rijst nog niet de pan uit. Toch wordt er geaarzeld. Waarom? Omdat de woningprijzen aan het
dalen zijn. Op het hoogtepunt in september 2008
bedroeg de gemiddelde woningwaarde rond de
€ 260.000. In juni presenteerde het Kadaster een
waarde van € 231.684. Een daling van 11%. Een verdere daling is niet ondenkbaar. Omdat ook de starter zich hiervan bewust is, blijft de hand op de knip.

[Figuur 2] Overzicht

juli 2005

juli 2009

juli 2013

woningwaarde

€245.000

€230.000

€238.000

hypotheekrente

3,5%

5,5%

7%

netto rentelast

€514

€722

€958

o.b.v. tien jaar vaste rente
per maand

In de toekomst kijken kan niemand. Ervaringen uit
het verleden toepassen op de toekomst kan wel. Als
we er voor het gemak van uitgaan dat de tarieven
van hypotheek- en overlijdensrisicoverzekeringen
de aankomende jaren alleen meestijgen met de
inflatie, dan zijn de lasten voor het hebben van een
woning afhankelijk van de prijs van deze woning en
de hoogte van de hypotheekrente. Uit het onderstaande blijkt dat een druk op de kapitaalmarktrente de starter weleens parten kan gaan spelen.
De gemiddelde prijsstijging van woningen tot
1996 was 5,15% per jaar. Vanaf 1996 begonnen
prijzen uit de pas te lopen door onder andere de
stijgende welvaart en het feit dat verschillende
eisen ter verkrijging van een hypotheek werden
versoepeld. Van 1996 tot 2006 steeg de woningwaarde met 100%. De overwaardering van de
woningmarkt werd een feit. Als we de stijging
van 5,15% per jaar echter doorrekenen vanaf 1996,
dan zou de woningwaarde per juli 2013 uit moeten
komen op ongeveer € 238.000. De rente van
hypotheken met een langere rentevaste termijn is
gebaseerd op onder andere de kapitaalmarktrente
en op het beleid van de individuele hypotheekverstrekkers. Gebaseerd op de historie komt de
gemiddelde tien jaar vaste hypotheekrente uit op
gemiddeld 7%. De rente van dit moment ligt daar
dus nog een stuk onder. Overheden over de gehele
wereld hebben de afgelopen maanden financiële
tegoeden en financiële garanties beschikbaar
gesteld aan bedrijven, zoals banken en autoproducenten. Dit is een kostenpost waarvoor overheden
staatsleningen af moeten sluiten. De vraag naar
deze leningen neemt dus toe en de prijs stijgt. Ofwel: de kapitaalmarktrente gaat omhoog. Vrijwel
alle banken hebben flinke beleggingsverliezen
geleden. Dit geld moet op de één of andere manier
terugverdiend worden. Hierdoor is het gat tussen
de kapitaalmarktrente en de tienjarige hypotheekrente groter dan normaal; banken houden de tarieven kunstmatig hoog. Naar verwachting duurt het
nog enkele jaren en is de marge van de banken ten
opzichte van de kapitaalmarktrente pas rond 2013
tot normale proporties teruggebracht.
In 2013 alles weer normaal?
Hoe de stijging van de kapitaalmarktrente op lan-

[juli 2013] Blijheid alom. Het tweede kindje is in
aantocht. Je huurhuis wordt nu toch wel wat te klein.
Een derde slaapkamer is nodig, een speelkamer, en
wellicht is een tuin ook wel zo leuk met schommel
en zandbak. Tijd om nu echt op zoek te gaan naar
een koophuis. De hypotheekrente is echter behoorlijk
hoog. Kun je de maandlasten nog wel opbrengen? Je
krabt je nog eens achter de oren. Had je toch niet in
2005 al een woning moeten kopen?

Wie de kans heeft laten liggen om in 2005 een
woning te kopen mag zichzelf eens goed achter de
oren krabben. Het walhalla van toen zal zeker het
eerste decennium niet meer terugkomen. Kopers
die op dit moment aarzelen om een woning te
kopen, kunnen daar wellicht nog korte tijd mee
wachten maar een stijging van de hypotheekrente op de lange termijn lijkt onvermijdelijk. De
gestegen rente kan de lagere lasten vanwege de
verlaagde woningprijs weer teniet doen. Starters
dienen dus bewust te kiezen maar zeker niet al te
lang meer te wachten met het doorhakken van de
koopknoop.

Olaf Geysendorpher is hoofdredacteur van financieel
adviesmagazine Wegwijs. In Wegwijs-magazine en op
wegwijs.nl worden actuele zaken belicht die direct of
indirect van invloed zijn op de financiële situatie van de
particulier. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
woningmarkt, hypotheken, sparen, beleggen, zorg,
pensioen en verzekeringen.
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ge termijn en de daling van de marge van banken
op korte termijn zich tot elkaar verhouden, blijft
giswerk. Een daling van de tienjarige hypotheekrente op lange termijn lijkt echter uitgesloten. De
toekomst van de woning- en hypotheekmarkt is
met veel onzekerheden omkleed. Een aanname
zou echter kunnen zijn dat per juli 2013 alles weer
normaal is. De tienjarige hypotheekrente zou in
dat geval 7% zijn bij een gemiddelde woningprijs
van € 238.000. De lasten voor de starter zijn
daarmee aanzienlijk forser.

Olaf Geysendorpher Kopen of niet?

[juli 2009] In een bootje op ’ t IJ heb je haar ten huwelijk gevraagd. Ze heeft ja gezegd. Het is de mooiste
tijd van je leven. Bij de huwelijksverbintenis hoort
uiteraard ook een koophuis. Immers: in gemeenschap
van goederen maar die goederen moeten dan wel van
jezelf zijn. Weer lees je de krant. ‘Huizenprijs kan 20%
dalen’, ‘Tophypotheek aan banden’, ‘Woningmarkt
op slot’. Twijfel rijst. Kopen of toch weer huren? Was
de beslissing in 2005 wel verstandig? Nu is er immers
De Recessie.

Juli 2013: woninglasten omhoog

Huizen: huren of hypotheken

‘De woningmarkt zit op slot’. Het is een veelgehoorde uitspraak die de situatie van dit moment
redelijk goed verwoordt. Het slot zit als volgt in
elkaar: personen die nu reeds een woning hebben,
zetten deze te koop. Gezien het reële risico op
dubbele woonlasten willen deze personen eerst
de eigen woning verkopen, voordat ze zelf een
nieuwe woning aankopen. De enige categorie
kopers waarvoor dit niet geldt, zijn de starters. De
starter heeft dan ook de macht in handen.

de lasten van de nieuwe hypotheek maar het is
onduidelijk of dit de angst voor dubbele lasten
weg zal nemen. De nvm kwam met een ‘No-Riskclausule’ waarbij de aankoop van een woning zou
worden ontbonden als de koper zijn woning niet
zou kunnen verkopen. Echter, door deze clausule
behield de verkoper het recht om de woning tussentijds aan een andere koper te verkopen. Geen
zekerheden voor zowel koper als verkoper dus.
Tot slot hebben ook makelaarsverenigingen en het
zogenaamde Nationaal Doorstromingsfonds Woningmarkt constructies bedacht waarbij de verkoper de lasten van de koper volledig of gedeeltelijk
compenseert. Vooral het systeem van gedeeltelijke
lastencompensatie zou een doorbraak in de markt
kunnen veroorzaken mits deze maatregel voldoende bekend gemaakt en toegepast wordt. Het biedt
immers zekerheden voor koper en verkoper maar
prikkelt de koper nog steeds om zijn oude woning
te verkopen. Dit is bij volledige lastencompensatie
niet of minder het geval.
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Juli 2009: starters aan de macht

De laatste jaren wordt de ruimtelijke concentratie
van allochtonen sterk geproblematiseerd door
de Nederlandse overheid: bij elkaar wonende
allochtonen zouden niet goed integreren in
de Nederlandse samenleving. Illustratief voor
deze problematisering is de kabinetsreactie op
het rapport Bruggen Bouwen van de commissie
Blok: ‘Het concentratievraagstuk kan in het
integratiebeleid niet langer worden genegeerd
[…]. De aanpak van concentratieproblemen
die het kabinet voorstaat kent twee centrale en
evenwaardige invalshoeken: het verminderen van
de concentratie van lage inkomens in woonwijken
én het tegengaan van negatieve effecten van de
concentratie van allochtonen op hun integratie’
(Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
2004). Het idee dat concentratie van allochtonen
slecht is voor hun integratie is overigens niet van
recente datum. Al in 1972 voerde de gemeente
Rotterdam een spreidingsbeleid in om te voorkomen dat het aandeel Mediterranen, Surinamers
en Antillianen de 5% (!) zou gaan overstijgen in

bepaalde buurten. Het idee was namelijk dat een
hoger percentage allochtonen voor spanningen
zou zorgen in de wijk en dat allochtonen die in
dergelijke buurten woonden belemmerd zouden
worden bij hun integratie (Bolt 2004).
Tegenwoordig zou een dergelijk spreidingsbeleid
ondenkbaar zijn. In de eerste plaats wordt een
stadswijk met 5% allochtonen nu als uitzonderlijk ‘wit’ gezien. Belangrijker is dat het al
snel bleek dat het om juridische redenen niet
mogelijk is om te spreiden op basis van etniciteit.
Tegenwoordig probeert de overheid niet via de
woningtoewijzing, maar via de herstructurering
van de woningvoorraad te komen tot een betere
spreiding naar inkomen en daarmee indirect ook
naar etniciteit. Jaarlijks worden zo’n vijftien- tot
twintigduizend sociale huurwoningen gesloopt
om plaats te maken voor duurdere huur- en vooral
koopwoningen. Overigens heeft deze inspanning
een beperkt effect op de etnische segregatie.
In herstructureringswijken neemt het aandeel

Bedenkingen bij de mengingsdoctrine1
[1] Gemengd wonen leidt niet tot gemengd
leven Veel van de veronderstelde voordelen van

gemengde wijken hangen samen met het idee
dat er sociale contacten ontstaan tussen oude
en nieuwe bewoners, tussen oud en jong, tussen
huurders en eigenaar-bewoners, tussen allochtoon en autochtoon. Juist hier treden echter forse
problemen op: een groot aantal onderzoeken toont
aan dat contacten tussen verschillende groepen

‘Het bij elkaar in één blok,
straat, buurt of wijk
zetten van mensen met
verschillende leefstijlen
lijkt weinig zin te hebben:
men zoekt elkaar niet op,
men mijdt elkaar,
loopt langs elkaar heen’
Mengingsbeleid leidt in de praktijk vaak tot niet
meer, maar juist minder sociale cohesie. Sommige
varianten van mengingsbeleid (zoals herstructurering) leiden tot de aantasting van bestaande
netwerken in de wijk. Juist een meer homogene
samenstelling van de bevolking lijkt een betere
basis voor sociale cohesie. Dat blijkt onder andere
uit het grootschalige onderzoek van Putnam
(2007). Hij vindt dat naarmate de etnische diversiteit in een wijk groter is, er sprake is van minder
vertrouwen in lokale politici en medemensen.
Verder heeft etnische heterogeniteit een negatieve
invloed op het aantal vrienden en kennissen en op
de bereidheid zich in te zetten voor de wijk of voor
een vrijwilligersorganisatie.
[2] Menging gaat ten koste van integratie

De gangbare beleidsgedachte is dat concentratie
de integratie van allochtonen belemmert, omdat
er in gemengde wijken meer contactmogelijkheden zijn met autochtonen. Inderdaad blijkt uit
Nederlands onderzoek dat allochtonen in con-
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Integratie
door menging?

Het lijkt erop dat er sprake is van een tegenstelling
tussen een maatschappelijk belang en individuele
voorkeuren. Enerzijds wordt het streven naar de
ruimtelijke menging van allochtonen en autochtonen door velen onderschreven, anderzijds leidt
de optelsom van individuele verhuiskeuzes tot
een ruimtelijke scheiding van allochtonen en
autochtonen. Naarmate de keuzevrijheid groter is,
lijkt de voorkeur voor gesegregeerde woonsituatie
gemiddeld genomen het sterkst. Zo zonderen
de hoogste inkomens zich sterker af van andere
inkomensgroepen dan de laagste inkomens. Ook
hebben autochtonen een sterkere voorkeur voor
wijken waar zij de meerderheid uitmaken dan
allochtonen (Bolt e.a., 2008). Omdat de overheid
beperkte invloed heeft op het keuzeproces van
huishoudens is het mengingsideaal niet erg realistisch. Wij stellen echter niet alleen vraagtekens
bij de haalbaarheid van menging, maar ook bij de
wenselijkheid daarvan.

bewoners uitermate moeizaam tot stand komen,
en vaak zelfs helemaal niet. Het bij elkaar in één
blok, straat, buurt of wijk zetten van mensen met
verschillende leefstijlen lijkt dan ook weinig zin
te hebben: men zoekt elkaar niet op, men mijdt
elkaar, loopt langs elkaar heen.

Huizen: huren of hypotheken

door Gideon Bolt & Ronald van Kempen

allochtonen nog steeds toe, zij het in iets mindere
mate dan in vergelijkbare wijken (Wittebrood &
Van Dijk 2007). Dat komt mede omdat relatief veel
allochtonen uit de middenklasse belangstelling
hebben voor de nieuwbouw in herstructureringswijken. Ook als gekeken wordt naar het
verhuispatroon van de mensen die (als gevolg van
sloop) gedwongen zijn om de herstructureringswijken te verlaten, lijkt een grotere spreiding van
allochtonen nog ver weg. Terwijl autochtonen
van de gelegenheid gebruik maken om naar een
substantieel ‘wittere’ wijk te verhuizen, verhuizen
allochtonen gemiddeld gesproken naar een wijk
met een vergelijkbare etnische samenstelling als
de wijk die ze hebben moeten verlaten (Bolt e.a.
2009).
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De Nederlandse overheid worstelt al jaren met de scheiding tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ wijken. Menging van etnische groepen is het
devies; want samenwonen en samenleven bevordert de integratie,
zo is de gangbare beleidsgedachte. Menging is echter moeilijk
gezien de individuele verhuiskeuzes van zowel ‘autochtonen’ als
‘allochtonen’. Willen we wel bij elkaar wonen? En heeft het wel het
gewenste effect? Enkele kanttekeningen bij de haalbaarheid en
wenselijkheid van menging.
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te ontvangen (Fong & Gulia 1999). Volgens deze
redenering kan de concentratie van allochtonen
dus juist een belangrijke functie hebben voor de
integratie van allochtonen.
[3] Menging tast het draagvlak van voorzieningen aan Buurt- en wijkvoorzieningen hebben

draagvlak nodig. Zonder genoeg klanten zullen
commerciële voorzieningen snel uit de buurt of
wijk verdwijnen. In gemengde wijken en buurten
is de kans groot dat er een gedifferentieerde vraag
ontstaat, waardoor er niet genoeg draagvlak is
voor bepaalde voorzieningen. Dat is zeker het
geval wanneer bewoners niet in elkaars winkel

komen: in sommige gevallen zal een Turkse bakker of islamitische slagerij best kunnen overleven
als de Nederlanders ook maar bij hem komen kopen. Wanneer dat niet het geval is, kunnen grote
problemen ontstaan, met failliete ondernemers
en leegstaande winkelcentra als gevolg.
[4] Herstructurering leidt tot groeiende
wachtlijsten Wanneer menging samengaat met

prioriteit krijgen bij de woningtoewijzing. Dat is
mooi en natuurlijk ook noodzakelijk. Velen keren
echter niet terug in de aangepakte wijk. Dat is
logisch want ze kunnen het niet betalen, en vanuit
beleidsoogpunt vaak gewenst: men wil immers
concentraties van bepaalde groepen doorbreken.
Er is dus vooralsnog geen direct probleem bij de
herhuisvesting van de mensen die door herstructurering naar elders moeten verhuizen.

sloop van goedkope woningen en nieuwbouw van
duurdere woningen, zullen degenen die zich de
nieuwbouw niet kunnen veroorloven moeten worden geherhuisvest. In Nederland is het zo geregeld
dat de vertrekkers uit sloopwoningen absolute

Een belangrijk punt is echter de woningvraag van
degenen die níet behoren tot de categorie ‘herstructureringsurgenten’. Als er grote hoeveelheden urgenten zijn, kunnen de reguliere woning-

Huizen: huren of hypotheken

succesvolle Nederlander? In de Angelsaksische
literatuur is er veel meer aandacht voor de rol
die de eigen etnische gemeenschap kan spelen
in het integratieproces. Vooral voor recente
immigranten is het vinden van steun binnen de
eigenschap van belang om vooruit te komen. Het
kan daarbij gaan om hulp bij het vinden van een
(tijdelijke) woonplek of een eerste baan. Vooral
immigranten die de taal van het gastland niet of
nauwelijks spreken en degenen met een lage opleiding hebben de neiging zich in eerste instantie
op een buurt of wijk te richten waar reeds veel
landgenoten wonen, in de verwachting juist op
die plek sociale, economische en emotionele steun
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‘Naarmate allochtonen
meer weten te stijgen op
de sociale ladder, zullen
ze ook vaker de traditionele concentratiegebieden
verruilen voor ‘wittere’
wijken. Menging is dan
het gevolg van integratie
en niet de oorzaak’

Gideon Bolt & Ronald van Kempen Integratie door menging?

Het is de vraag of een allochtoon echt afhankelijk
is van zijn autochtone buren om het maatschappelijk ver te schoppen. Is het niet waarschijnlijker
dat een jonge Turkse immigrant zich eerder zal
optrekken aan een succesvolle Turk dan aan een

Foto: Herman Wouters

30

centratiewijken minder vaak contact hebben met
autochtonen dan allochtonen die elders wonen
(Dagevos 2005). Dit gegeven wordt ook heel vaak
in de beleidsliteratuur aangehaald. De nog onbeantwoorde hamvraag is echter in hoeverre deze
contacten doorwerken op zaken als succes op de
arbeidsmarkt en andersoortige sociale stijging in
de samenleving.
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zoekenden hun wachttijd enorm zien stijgen.
Dit indirecte effect van sloop en het bouwen van
nieuwbouw is nog nauwelijks onderzocht.
Tot slot
Natuurlijk is het goed dat er nagedacht wordt over
nieuwe manieren van woonruimteverdeling. Er
zijn heel goede argumenten om bepaalde wijken
te herstructureren, zoals een verbetering van de
woonkwaliteit en het bieden van doorstroommogelijkheden binnen de buurt of wijk. Het idee dat
je de integratie van allochtonen kunt bevorderen
via stedelijk beleid gericht op menging is echter
heel slecht onderbouwd. De redenering is dat
menging leidt tot integratie, maar in veel gevallen
zal die relatie andersom liggen. Naarmate allochtonen meer weten te stijgen op de sociale ladder,
zullen ze ook vaker de traditionele concentratiegebieden verruilen voor ‘wittere’ wijken. Menging is
dan het gevolg van integratie en niet de oorzaak. In
Nederland is er nog nauwelijks onderzoek gedaan
naar de negatieve gevolgen van concentratie op
de integratie. Bovendien worden de effecten van
mengingsbeleid zelden of nooit systematisch
geëvalueerd (Gijsberts & Dagevos 2007). Tot slot
is er te weinig aandacht voor de negatieve kanten
van heterogeniteit en de positieve kanten van
homogeniteit.
Wij pleiten ervoor dat menging wordt losgelaten
als doel op zich. Concentratie van allochtonen is
wat ons betreft alleen een probleem als deze het
gevolg is van het gebrek aan keuzemogelijkheden.
Een belangrijk doel voor de overheid zou dan ook
het vergroten van de keuzevrijheid op de woningmarkt moeten zijn. Voor mensen met een kleine
portemonnee betekent dat er niet gemorreld moet
worden aan de huurtoeslag en dat het aanbod van
betaalbare woningen in de suburbane gebieden
groter moet worden. Voor mensen met een hoger
inkomen betekent dat er juist meer (middel-) dure

koopwoningen in de grote steden zouden moeten
komen. De herstructurering van de woningvoorraad in stadswijken kan hiervoor een geschikt
middel zijn, mits dat niet leidt tot langere
wachtlijsten voor huurwoningen. Wij hebben dus
geen principiële bezwaren tegen stedelijke herstructurering, zolang het maar ingezet wordt voor
woningmarktproblemen en niet als panacee dient
voor maatschappelijke (integratie-) problemen.

Vis De staatscommissie

Gideon Bolt en Ronald van Kempen zijn verbonden
aan de Urban and Regional research centre Utrecht
(URU), Universiteit Utrecht.
Dit artikel is te beluisteren als Podcast
www.d66.nl/kennis/item/podcast_idee

Voetnoot
1 Deze paragraaf is gebaseerd op de publicatie De mantra van de mix:
ideeën, idealen en de praktijk (2008) dat de auteurs in opdracht van
forum hebben geschreven.
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Jan Vis

Er is weer een staatscommissie ingesteld die zich gaat verdiepen in de grondwet.
Ditmaal gaat het niet om de rechten van kiezers en gekozenen maar om de toegankelijkheid, de voor- en nadelen van een preambule en de verhouding tussen onze
eigen grondrechten en de grondrechten in internationale verdragen. Daar is heel
wat over op te merken en de commissie zal ongetwijfeld met interessante beschouwingen komen. En daarna? Daarna zal het kabinet met belangstelling van het
rapport kennis nemen en het vrijwel zeker terzijde schuiven waarna het dan terecht
komt bij de rapporten van vroegere staatscommissies over de grondwet die ook niet
tot iets hebben geleid.
Soms zijn staatscommissies effectief en komen ze met voorstellen die echt tot verandering leiden. Maar dan gaat het om staatscommissies waarin politici de dienst
uitmaken en teksten maken waarin nauwkeurig staat wat ze eerder al in algemene
zin overeenkwamen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in de negentiende eeuw toen
politici genoeg hadden van het partiële kiesrecht voor de Tweede Kamer. Iedere
twee jaar verkiezingen voor de helft van de kamer – je werd er gek van. En dus werd
besloten tot eenmaal per vier jaar voor de hele kamer. Een staatscommissie werkte
dat idee met bekwame spoed uit. Nog mooiere voorbeelden zijn de staatscommissies die in 1917 met concrete voorstellen kwamen voor het algemeen kiesrecht met
evenredige vertegenwoordiging en de gelijkstelling van openbaar en bijzonder
onderwijs. Ze zaten boordevol politici van alle belangrijke partijen die het tevoren
al met elkaar over de hoofdlijnen eens waren geworden.
In de recent ingestelde staatscommissie Thomassen zit niet één politicus en dus is
het eigenlijk vooral een studiecommissie die straks met heel vrijblijvende adviezen
zal komen waar hoogstwaarschijnlijk geen parlementaire meerderheden voor zijn
te vinden. Het is weer een commissie die vooral als een soort alibi fungeert. De onderwerpen die zij zal bestuderen hebben actualiteit maar de politieke verdeeldheid
daarover is maximaal. Door het probleem ter studie en advisering neer te leggen bij
een staatscommissie wordt tijd gewonnen, wordt de goede wil getoond en wordt
het probleem geneutraliseerd, waarschijnlijk voor de rest van de kabinetsperiode
want dat de commissie nog voor de volgende verkiezingen met een eindrapport
komt, ligt niet erg voor de hand.
Staatscommissies als alibi: we hebben er de afgelopen halve eeuw drie gehad. De
staatscommissie Cals Donner die in meerderheid adviseerde tot de invoering van
een beperkt districtenstelsel en de rechtstreekse verkiezing van de formateur; de
staatscommissie Biesheuvel die met het voorstel kwam om de formateur te laten
kiezen door het parlement en de kiezers het recht wilde geven om onder bepaalde
voorwaarden bij referendum te beslissen over wetgeving; de staatscommissie
Elzinga die met interessante voorstellen kwam voor de gemeentelijke democratie.
Van alles wat door de staatscommissies is voorgesteld is vrijwel niets werkelijkheid
geworden; het meest succesvol was nog het voorstel van Elzinga c.s. om de band
tussen het raadslidmaatschap en het wethouderschap door te snijden.
Dikke rapporten, uren vergaderen, talloze interessante gedachtewisselingen, uitstekende begeleiding door de afdeling constitutionele zaken van Binnenlandse Zaken, presentatie van het eindrapport in de Ridderzaal of een andere mooie Haagse
zaal en tenslotte een afsluitend diner met de minister als gastheer/gastvrouw in een
gerenommeerd Haags etablissement. En daarna – de grote stilte…

De politieke aandacht voor ‘de wijk’ is de laatste
jaren sterk toegenomen. In stedelijke vernieuwingsprogramma’s in bijvoorbeeld Frankrijk,
het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland
wordt veel aandacht gegeven aan het veranderen
van buurten en wijken om maatschappelijke
problemen op te lossen. Vooral het woord mix,
het mengen van de bevolking, valt daarbij met
regelmaat. Veel politici en bestuurders zien de
segregatie of, meer algemeen, de ongewenste
bevolkingssamenstelling als de grote boosdoener
die sociale problemen en achterstanden in wijken
en buurten veroorzaakt. Bij deze veel voorkomende probleemanalyse hoort de roep om een
evenwichtiger bevolkingssamenstelling. Er is
kennelijk een gevoel dat een evenwichtige samenstelling van de bevolking in buurten zal leiden tot
evenwichtige burgers, die door de balans in hun
wijk of buurt zelf ook prachtcarrières gaan maken
en brave burger worden zonder excessief gedrag.

Al ver terug in de vorige eeuw zien we de roep om
evenwichtige wijken of balanced communities. De
vraag moet gesteld worden of de forse aandacht
voor, en ingrijpen in, de buurt of wijk wel gerechtvaardigd is?
Is het wat het lijkt?
Wanneer en waarom is een wijk een probleemwijk? Het is niet altijd duidelijk wat nu eigenlijk
het probleem is, en of dit probleem een probleem
van de wijk is, of van een heel ander niveau. In
veel landen lijkt het wijkgerichte beleid te gaan
om het reduceren van sociale achterstanden en
om het bevorderen van sociale mobiliteit. Ook in
Nederland is dit een belangrijke doelstelling van
het wijkgerichte beleid. Aan de criteriakeuze voor
de bepaling van de veertig ‘Vogelaarwijken’ valt af
te lezen dat – naast achterstandsproblemen – ook
leefbaarheidproblemen een grote rol spelen. De
vraag is of het hier om de mens of de wijk gaat?

Achterstand en leefbaarheid
op één hoop gegooid
In diverse landen selecteert men een vaste set
buurten die extra aandacht krijgen. Daarbij
veronderstelt men vaak dat allerlei problemen
in die probleembuurten samenkomen. Ook in
Nederland is dat het geval. Veertig buurten – de
zogeheten ‘Vogelaarwijken’ – zijn geselecteerd
waarin de problemen extra worden aangepakt. In
een kritische evaluatie van de keuze voor veertig
wijken hebben Van Gent e.a. (2007) echter aangetoond dat er weliswaar twee probleemdimensies
kunnen worden onderscheiden – leefbaarheid en
achterstand – maar dat deze geenszins sterk met
elkaar samenhangen.
Er zijn veel buurten met enorme leefbaarheidproblemen die nauwelijks achterstand kennen. En
omgekeerd zijn er veel buurten met achterstand
die nauwelijks leefbaarheidproblemen te zien
geven. Er zijn buurten die beide problemen kennen, maar dat geldt niet voor alle veertig gekozen
‘Vogelaarwijken’. Ook zijn er vele niet gekozen
buurten, die vergelijkbare problemen kennen als
de gekozen buurten.

‘Er is kennelijk een gevoel
dat een evenwichtige
samenstelling van de
bevolking in buurten zal
leiden tot evenwichtige
burgers, die door
de balans in hun wijk
of buurt zelf ook prachtcarrières gaan maken
en brave burgers worden
zonder excessief gedrag’
strategie. De gedachte dat genoemde problemen met elkaar samenhangen moet worden
verlaten. De meeste achterstandsvraagstukken
vergen een geheel andere aanpak dan de meeste
leefbaarheidproblemen. In het eerste geval zijn
er aanwijzingen dat een persoonsgerichte
aanpak meer oplevert, bijvoorbeeld door extra
scholingsprogramma’s of hulp bij toegang tot de
arbeidsmarkt. Bij leefbaarheidproblemen is wellicht een buurtgerichte interventie meer geschikt.
Daarbij is het geenszins zeker wat die interventie
precies moet inhouden; de symbolische betekenis
van het ingrijpen in de buurt lijkt alleen al van
betekenis. Op veel plaatsen in Europa, maar vooral
in Nederland, probeert men door middel van rigoureuze fysieke ingrepen – niet zelden via sloop
en nieuwbouw – veranderingen te bewerkstelligen
die de buurt ten goede zouden moeten komen. Als
de problemen sociaal zijn, is dat overigens een wel
erg indirecte aanpak.
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Probleemwijken!
Probleemwijken?

Gesteld dat we weten wat het probleem is, dan
rijst vervolgens de vraag of een aanpak via de wijk
de aangewezen weg is. Feitelijk zou dat vooral
gerechtvaardigd zijn als de buurt of wijk een
eigen toegevoegde rol speelt in het creëren van
problemen of als er een sterke concentratie van
problemen in slechts een beperkt aantal buurten
zou zijn. Voor een effectief beleid moeten we verder weten of, gesteld dat de problemen inderdaad
een samenhang met de wijk hebben, de aanpak
niet simpelweg tot verplaatsing van vraagstukken
leidt. Als dat niet bovenmatig het geval is, blijft
nog de vraag welke buurtkenmerken de problemen dan veroorzaken en hoe deze kunnen worden
verholpen. Onderstaande alinea’s gaan gedetailleerder op deze kanttekeningen en vragen in.

Maar zelfs het feit dat sommige buurten wel
gekenmerkt worden door het tegelijkertijd
voorkomen van beide problemen, dan is er nog
geen legitimatie voor de definitie van één enkele

Huizen: huren of hypotheken

door Sako Musterd

Zijn het problemen van de buurt of problemen
in de buurt? Gaat het om ‘probleemwijken of
om problemen in wijken?’, zoals de titel van een
onlangs verschenen boek (Musterd en Ostendorf
2009) luidt. Deze ogenschijnlijk kleine nuance
kan grote verschillen met zich meebrengen als het
gaat om de beleidsambities en -oplossingen.

idee augustus 2009
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Achterstandswijken, aandachtswijken, prachtwijken; het zijn
allemaal aanduidingen voor wijken met problemen. Al enkele
decennia probeert de overheid – in Nederland, maar ook in andere
West-Europese landen – maatschappelijke problemen op te lossen
door buurten of wijken te veranderen. Bijvoorbeeld door de bevolkingssamenstelling te veranderen. Maar is deze rigoureuze inperking van de vrijheid van wonen door het mixen van bevolkingsgroepen de juiste weg om sociale achterstanden weg te werken?
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Buurtsamenstelling en sociale mobiliteit
Alhoewel achterstandsvraagstukken vooral via
een persoonsgerichte aanpak kunnen worden
aangepakt, gaan er steeds weer stemmen op – ook
gezaghebbende zoals die van de wrr (Vertrouwen
in de Buurt 2005) – die zeggen dat de buurtsamenstelling kan leiden tot extra negatieve effecten op

‘Nog afgezien van allerlei
juridische beperkingen
moet ook de morele
vraag gesteld worden of
social engineering van
de bevolking wenselijk is’
de sociale kansen van degenen die in die buurten
wonen. In sommige buurten zou de samenstelling negatieve effecten hebben op de kansen om
vooruit te komen, hetgeen bijvoorbeeld in de sfeer
van de onderwijsprestaties of sociaal economische
vooruitgang zichtbaar zou worden. Het gaat om
zogeheten buurteffecten. Het beleid tracht door
veranderingen in de buurt die effecten ongedaan
te maken. De gedachte is dat via verkeerde socialisatieprocessen, het al dan niet ontwikkelen van
de gewenste sociale netwerken, of via negatieve
stigmatisering, situaties worden gecreëerd die
individuen remmen in hun schoolprestaties en
sociale mobiliteit.
Het is echter niet eenvoudig om dergelijke
effecten vast te stellen. Hiervoor zijn enerzijds
grootschalige onderzoeken met longitudinale
databestanden nodig en anderzijds diepgaande
kwalitatieve studies. Met de eerste kunnen de
gevolgen van het gedurende een bepaalde tijd
blootgesteld zijn aan een specifieke omgeving
worden gemeten terwijl kenmerken die niet aan
de buurt gebonden zijn, zoals de leeftijd, of het
individuele opleidingsniveau, onder controle
worden gehouden. Met de tweede kunnen de
mechanismen via welke de buurt invloed zou

hebben, worden blootgelegd. De onderzoeksresultaten zijn tot nu toe niet eenduidig. Maar de
internationale literatuur lijkt inderdaad enige
steun te geven voor de stelling dat de buurtsamenstelling, afhankelijk van de kenmerken, een
remmende dan wel stimulerende invloed kan
hebben, al lijkt deze invloed in de Nederlandse
context niet bijzonder groot te zijn (cf. Pinkster
2009). De vraag is dan ook gerechtvaardigd of
grootschalig (rijks-) overheidsingrijpen in de
buurten effectief is.
Is een probleemwijkaanpak effectief?
Gesteld dat de problemen inderdaad een samenhang met de wijk hebben, leidt een buurtgerichte
aanpak dan niet simpelweg tot verplaatsing van
problemen? Slob e.a. (2008) hebben empirisch
bewijs aangedragen voor een positief antwoord op
die vraag. Vooral bij sloop en nieuwbouw zouden
veel bewoners, via het ‘waterbedeffect’ en de ‘sorterende’ werking van de woningmarkt, zich weer
snel clusteren in andere wijken die wellicht in de
nabije toekomst op hun beurt worden aangeduid
als probleemwijken.
Maar dit is niet het enige vraagstuk dat aandacht
behoeft. Stel dat de buurtsamenstelling tot eigen
problemen leidt, over welke buurtsamenstelling
gaat het dan eigenlijk? Is de sociale mix niet
in balans? Zijn er teveel huishoudens met lage
inkomens? Of teveel met hoge? Of gaat het om de
samenstelling naar land van herkomst? Denkbaar
is dat de communicatie tussen bewoners moeizamer zal verlopen als men elkaars taal niet spreekt,
of sterk van elkaar verschillende gewoonten heeft.
Is dat hetgeen tot extra problemen leidt, waardoor
achterstand ontstaat en leefbaarheidvraagstukken
worden ontwikkeld? Uit recent uitgevoerd en binnenkort te publiceren grootschalige onderzoeken
in Zweden en Nederland, waarin voor allerlei individuele invloeden op de persoonlijke economische
ontwikkeling is gecorrigeerd, blijkt dat een goede
sociale mix inderdaad een positief effect kan
hebben. De sociale afstand tussen de bewoners
die gemengd wonen moet dan niet te groot zijn,
anders werkt de menging niet meer. Ook blijkt
dat buurten met een hoog aandeel migranten een
negatief effect hebben op de economische ontwikkelingskansen van degenen die er wonen.

In ons type samenleving vindt ruimtelijke uitsortering plaats op diverse gronden, zoals sociaaleconomische positie, leefstijlen, stedelijke
oriëntatie, huishoudtype en culturele voorkeuren.
Die processen zijn wellicht te verstoren, maar hun
taaiheid vergt dan wel continue sterke overheidsinterventie. Het is de vraag of die langdurig kan
worden opgebracht en of de verstorende effecten
door dergelijke ingrepen niet erger zijn dan de
kwaal. De manier waarop de samenleving geografisch functioneert lijkt in de weg te staan van een
wijkgerichte oplossing voor sociale achterstanden. Nog afgezien van allerlei juridische beperkingen moet ook de morele vraag gesteld worden
of ‘social engineering’ van de bevolking wenselijk
is. Natuurlijk kunnen leefbaarheidproblemen met
een buurtgerichte interventie worden aangepakt.
Maar een rigoureuze inperking van de vrijheid
van wonen door het mixen van bevolkingsgroepen
is niet de juiste weg als een persoonsgerichte
aanpak meer oplevert voor het wegwerken van
sociale achterstanden en de kansen voor sociale
mobiliteit.

Sako Musterd is hoogleraar Stadsgeografie aan de
Universiteit van Amsterdam.
Dit artikel is eerder in gewijzigde vorm verschenen in
het tijdschrift Geografie, jaargang 18, nr. 6, juni 2009.
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Lifestyle wonen
voor jongere ouderen
Je ontwaakt in een oase van rust. Rekt je nog eens uit,
wandelt naar het raam en kijkt van achter de gordijnen
uit over het groen van de achtertuin, voortgezet in het
groen van de golfbaan tot aan de omliggende landerijen.
Een prima plek om tot rust te komen. Wonen in het
groen, gekoppeld aan een thema lijkt een aantrekkelijke
keuze voor een groeiende groep ouderen. Zowel gepensioneerden als mensen die buiten hun werk om graag
meer met hun hobby’s bezig zijn, of simpelweg houden
van rust, verkiezen deze vorm van wonen. Er bestaan
verschillende varianten dus of je nou gek bent op golf,
paardrijden, zeilen of graag meer voor het milieu wilt
doen, voor elke hobby is er inmiddels een lifestyle wijk.
Het fenomeen is komen overwaaien vanuit de VS. Daar
gaat rust vaak ook samen met veiligheid en zijn dit
soort vormen van community building omringt door
hoge hekken en mannen met honden en dikke blaffers.
Die hebben we in Nederland gelukkig niet nodig. Wat
wel overeenkomt is dat het een enigszins geïsoleerde
woonwijk is, waarin de bevolkingsdichtheid relatief laag
is. Dit soort wijken kent in de regel niet of nauwelijks
voorzieningen en mensen gaan meestal met de auto
grootschalig inkopen doen. De huizen die er staan
komen overeen met die in de VS. Het is de vraag of na de
dramatische daling van de huizenmarkt in de VS deze
conotatie nog steeds als positief ervaren wordt.
Uiteraard zijn dit soort huizen niet voor iedereen weggelegd. Maar je kunt nog meer opmerken. Want wat doe
je als bewoner wanneer je van hobby verandert of als je
gezondheidsituatie verslechterd? Voorzieningen zijn
er niet, ook de dokter en apotheek zijn niet om de hoek.
De doelgroep is dan ook met name de jongere oudere
en ouders met oudere kinderen. Of het een fenomeen
wordt of gewoon een slimme marketingtruc is met een
tijdelijke interesse zal de nabije toekomst uitwijzen.
Realisatie van dit soort projecten beperkt zich in ieder
geval tot provincies met veel vrije ruimte.

Pieter de Jong themaredacteur idee
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door Manuel Aalbers

‘Geen hypotheken meer in Vogelaarwijk’ kopte
de Volkskrant 24 juni jl. en ‘Banken steeds strenger.
Of toch niet? Wel? Ehh??’ een dag later. In het
eerste artikel geven de auteurs aan dat het sinds
het uitbreken van de kredietcrisis nauwelijks meer
mogelijk is hypotheken in de Volgelaarwijken van
Den Haag en Rotterdam te krijgen. De journalisten voeren een makelaar en een notaris aan die
het verhaal onderbouwen. De Rabobank geeft in
hetzelfde artikel aan geen wijken uit te sluiten
(Van den Eerenbeemt & Rengers 2009). Het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (wwi) geeft
dezelfde dag nog aan onderzoek te gaan doen
naar de beweringen in het Volkskrant-artikel. In
het artikel van de dag erop wordt beschreven hoe
het door de kredietcrisis in zijn algemeenheid
moeilijker is geworden voor zowel huishoudens
als bedrijven om een banklening te krijgen (Hofs

2009). Uit cijfers van De Nederlandse Bank die in
het artikel worden aangehaald blijkt dat de banken al twee jaar bezig zijn de teugels aan te halen.
In tijden van laagconjunctuur passen banken
en andere geldverstrekkers vaak credit rationing
(letterlijk: kredietrationering) toe. Kredietaanvragen worden dan niet alleen beoordeeld op
basis van de gebruikelijke criteria, maar andere
criteria worden toegevoegd om kredietaanvragen
eenvoudiger te kunnen beoordelen. Locatie is
daarbij een veel gebruikt criterium. In Rotterdam
en Den Haag geven makelaars nu aan dat banken
hypotheekaanvragen simpelweg afwijzen omdat
ze in de ‘verkeerde’ wijken – Vogelaarwijken –
liggen. De banken ontkennen.
Het afwijzen van hypotheekaanvragen is niet
nieuw. Deze praktijk wordt redlining genoemd

omdat Amerikaanse hypotheekverstrekkers in de
jaren dertig van de vorige eeuw een rode lijn om
deze ‘verkeerde’ wijken heen zetten. Sinds 2000
doe ik onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (in 2007 en 2008 aan Columbia University)
naar redlining en andere vormen van uitsluiting
op de hypotheekmarkt in Nederland, Italië en de
Verenigde Staten. Er zijn een paar constanten in
redlining-praktijken.
Ontkenning
Ten eerste is er de ontkenning, niet alleen door
banken, maar ook door politici en economen. De
meeste banken zeggen iets in de trant van ‘dat
doen wij niet, anderen misschien, maar wij zeker
niet’ of ‘wij beoordelen alle aanvragen op individuele gronden’. Politici en economen zeggen in
overgrote meerderheid ‘dat het wel mee zal vallen’

of geven aan dat ze zich niet kunnen voorstellen
dat zoiets in Nederland voorkomt: ‘In Amerika
misschien, maar niet hier’. Zoals niet alleen
blijkt uit de ervaringen van makelaars, maar ook
uit onderzoek, is uitsluiting op de Nederlandse
hypotheekmarkt iets dat geregeld voorkomt.
De ontkenning wordt vaak gevolgd door opmerkingen die wijzen op de economische noodzakelijkheid van redlining: banken moeten hun risico’s
toch beperken? Dat moeten banken zeker, maar
risicobeperking behoort niet alleen in verhouding
te staan tot het te lopen risico, maar moet ook aantoonbaar zijn. Als een bank kan aangeven dat het
in een bepaalde wijk risicovoller is om hypotheken
te verstrekken omdat woningbezitters er relatief
vaak hun hypotheek niet afbetalen, kan een bank
een punt hebben. Maar ook als een bank dit aan

Huizen: huren of hypotheken

Tijd van praten
is voorbij
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Hypotheekuitsluiting
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Redlining, het afwijzen van hypotheekaanvragen uit bepaalde
wijken, is met de kredietcrisis terug van weggeweest. Banken
ontkennen veelal dat ze aan redlining doen, maar beloven tegelijkertijd beterschap. Het is volgens Manuel Aalbers tijd om niet
langer aan banken te vragen hun gedrag te verbeteren, maar ze
daar beleidsmatig of juridisch toe te dwingen. Uitsluiting op de
hypotheekmarkt belemmert de vrijheid van wonen van specifieke
groepen bewoners, met name etnische minderheden.

Praten is onvoldoende
Redlining frustreert de verkoop van woningen,
waarmee zowel de verkoper als de koper wordt
getroffen. Uitsluiting op de hypotheekmarkt is
een neerslag van stereotypen en vooroordelen over
bepaalde wijken en bepaalde groepen in de samenleving. Bovendien frustreert het zowel het stedelijke vernieuwingsbeleid als de emancipatie van
minderheidsgroeperingen. Het kan de opwaartse
dynamiek van wijken verhinderen en de neerwaartse dynamiek versnellen. Tot slot belemmert
onderscheid en uitsluiting op de hypotheekmarkt
het overheidsbeleid dat eigenwoningbezit – en
eigenwoningbezit onder lage inkomensgroepen in
het bijzonder – wil bevorderen.
Het wordt tijd dat Nederlandse beleidsmakers beseffen dat uitsluiting op de hypotheekmarkt niet
louter ‘Amerikaanse toestanden’ zijn of gezeur
van makelaars die moeite hebben een woning te
verkopen. Redlining is niet iets dat in Nederland
structureel voorkomt, maar het is ook geen
incident: het kan zowel voorkomen in tijden van
laag- als hoogconjunctuur. Al sinds 1999 wordt
er gepraat tussen grootstedelijke wethouders en
lokale bankdirecteuren en tussen Ministers van
Financiën en nationale bankdirecteuren. Praten
met de banken helpt soms een beetje op korte
termijn, maar op lange termijn is het onvoldoende
om redlining uit te bannen. Onder politieke en so-

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (awgb)
kan worden ingezet om redlining-praktijken tegen
te gaan. De awgb verbiedt onderscheid naar onder meer ras en nationaliteit bij de aanbieding van
goederen en diensten. Hieronder valt niet alleen
direct onderscheid (het weigeren van hypotheken
aan etnische minderheden), maar ook indirect
onderscheid (in de geredlinede wijken wonen
veel etnische minderheden waardoor zij indirect
relatief vaak worden uitgesloten). Het in de awgb
gebruikte principe van ‘omgekeerde bewijslast’
biedt een handvat om banken die redlinen aan te
pakken. Een speciale wet tegen kredietdiscriminatie, zoals de Amerikaanse Community Reinvestment
Act, is in Nederland waarschijnlijk niet noodzakelijk, maar het is wel hoog tijd dat wettelijke
middelen worden ingezet naast het praten met
steeds weer uitsluitende banken.

Manuel Aalbers werkt als onderzoeker aan de
Afdeling Geografie en Planologie van de Universiteit
van Amsterdam.
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ciale druk wordt het hypotheekbeleid aangepast,
maar een paar jaar later en onder veranderende
marktomstandigheden vinden uitsluitende praktijken als redlining ‘gewoon’ weer plaats. Praten en
waarschuwen werkt misschien even, maar het is
geen structurele oplossing.

Manuel Aalbers Tijd van praten is voorbij

Klein grut
Ten tweede zijn het altijd dezelfde type buurten
die worden getroffen door redlining. Buurten met
relatief veel mensen met een laag inkomen en
relatief veel etnische minderheden. Ook zijn het
vaak buurten met goedkopere woningen. Het gaat
vaak ook om relatief kleine hypotheekleningen
en daar zit misschien wel de crux: sommige
banken vinden dat dergelijke kleine volumes te
weinig opleveren. Een onderdirecteur van een
grote hypotheekverstrekker vertelde een paar jaar
geleden, toen de woningprijzen bijna overal flink
stegen, dat zijn bank ‘het liefst van al dat kleine
grut af zou zijn. Als het mogelijk was, zouden we
niets meer doen onder een ton’. Nu lijkt 100.000
euro niet erg veel voor een woning in Nederland,
maar toch staan er op Funda momenteel meer
dan duizend woningen in Rotterdam te koop voor
minder dan een ton.

Terug van weggeweest
Een derde constante in redlining-praktijken is dat
het steeds weer de kop opsteekt. Tijdens de woningmarktcrisis van rond 1980 besloten bepaalde
hypotheekverstrekkers geen hypotheken meer te
verstrekken in ‘verkeerde’ wijken, vaak stadsvernieuwingsbuurten. Vanaf de jaren negentig ging
het beter tot het in 1999 in onder andere delen van
Rotterdam-West en -Zuid onmogelijk bleek een
hypotheek te krijgen (Aalbers 2003). In tegenstelling tot 1980 verkeerde de woningmarkt in 1999
in euforie na vijf jaar van extreme prijsstijgingen.
Bepaalde wijken bleven echter een beetje achter
en werden uitgesloten. Na een brandbrief van een
Rotterdamse deelgemeentebestuurder werd er
gepraat met de banken die zowel alles ontkenden
als beterschap beloofden. Een paar jaar ging het
beter, tot zich vergelijkbare problemen voor bleken te doen in delen van Den Haag. In onderzoek
dat ik in 2005 en 2006 verrichte voor de Commissie Gelijke Behandeling bleek dat systematische
uitsluiting niet veel voorkwam, maar dat de
meeste hypotheekverstrekkers wel een aangepast
beleid hanteerden voor wat zij als risicovolle
wijken zagen (Aalbers 2006). Maar dat was in een
periode dat het redelijk goed ging. Inmiddels zijn
we een paar jaar verder en ondergaan we een laagconjunctuur, dalende huizenprijzen en een tekort
aan krediet. Redlining is terug van weggeweest. Dit
keer zijn sommige Vogelaarwijken, de stadsvernieuwingsbuurten van de 21e eeuw, de dupe.

De notaris en de makelaar die de Volkskrant opvoert, zijn geen uitzonderingen: na met verschillende betrokkenen in Rotterdam en Den Haag
gesproken te hebben, kan ik bevestigen dat redlining, mede dankzij de kredietcrisis, weer terug is
van weggeweest. Zelfs een geïnteresseerde koper
die voor slechts de helft van de verkoopprijs een
hypotheek nodig had, kon die toch niet krijgen.
Het probleem is niet dat de banken twijfelachtige
woningkopers een hypotheek weigeren, maar dat
ze geen hypotheek willen geven aan kopers die
aan hun eigen voorwaarden voldoen. In zowel Den
Haag als Rotterdam gaat het om wijken met veel
etnische minderheden. In Amsterdam en Utrecht
lijken zich daarentegen in dergelijke wijken geen
problemen voor te doen en worden geen hypotheken geweigerd aan mensen die aan de formele
voorwaarden van de bank voldoen.

Huizen: huren of hypotheken

‘Uitsluiting op de
hypotheekmarkt is een
neerslag van stereotypen en vooroordelen
over bepaalde wijken
en bepaalde groepen
in de samenleving’

Het uitsluiten van wijken betekent niet alleen dat
het moeilijk wordt een woning te kopen, maar
ook dat het heel moeilijk wordt een woning te
verkopen. Als het bijna onmogelijk is een lening te
krijgen, wie kan er dan nog kopen? Het gevolg is
een daling van de woningprijzen in de geredlinede
buurten, precies waar veel hypotheekverstrekkers
bang voor waren. Wat ze vaak niet beseffen is dat
het hier gaat om een self-fulfilling prophecy: de
woningprijzen zakten niet zo zeer omdat het een
slechte wijk is, maar omdat banken een gebied
hebben gedefinieerd als een slechte wijk waardoor
er geen hypotheken meer zijn te krijgen en de woningprijzen zakken (Aalbers 2003). Dat was al zo
in het Amerika van de jaren dertig van de vorige
eeuw en dat geldt ook voor delen van Rotterdam
en Den Haag anno 2009.
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kan tonen en er geen interveniërende factoren in
het spel blijken te zijn, hoort de risicobeperking in
verhouding te staan tot het te lopen risico. Zo niet,
dan is er sprake van ongeoorloofd onderscheid.
Een bank zou bijvoorbeeld kunnen besluiten
geen volledige hypotheken meer te verstrekken
in bepaalde buurten omdat ze daar relatief veel
geld verliezen. In deze wijken zou een bank dan
een aanbetaling kunnen verlangen. Dat is juridisch geoorloofd beleid, als een bank tenminste
kan aantonen dat ze ook daadwerkelijk meer
risico loopt in bepaalde wijken. Dergelijk bewijs
heeft geen enkele bank tot nu toe op tafel gelegd.

van symptoombestrijding
naar structurele hervorming
De afgelopen jaren zijn er de nodige problemen
aan het licht gekomen bij woningbouwcorporaties. Bij Rochdale bleek grootschalige corruptie
plaats te vinden, terwijl bij sgbb miljoenen
verdampten nadat het bestuur dubieuze beleggingen had gedaan. Ook de vertrekpremie van
aedes-directeur Van Leeuwen wekte veel beroering. Minister Eberhard van der Laan voor Wonen,
Wijken en Integratie heeft onlangs enkele stappen
aangekondigd om de corporaties te beteugelen.
Hij stelt dat er een goede balans moet komen tussen maatschappelijke activiteiten van corporaties
en ondernemerschap.
Op zich is er weinig mis met deze stappen van de
minister, maar het blijft symptoombestrijding.
De werkelijke problemen zitten dieper en komen
voort uit de institutionele structuur van de
woningbouwcorporaties. In 1995 is deze structuur
voor het laatst volledig herzien en nu de stofwolken opgetrokken zijn is het duidelijk dat deze
niet bestendig is. De structuur van de corporaties

is momenteel dusdanig dat er ruimte is voor
malversaties. De combinatie van grote sommen
geconcentreerd publiek geld en vastgoed met
een niet-winstoogmerk en een mogelijkheid om
commerciële transacties te doen maakt corruptie
relatief eenvoudig voor de kwaadwillende bestuurder. Veel van deze problemen hebben te maken
met de semi-publieke structuur van de woningbouwcorporaties. Er vindt geen controle plaats op
de activiteiten van corporaties, noch in de vorm
van democratische controle, noch in de vorm van
aandeelhouders die rendement verwachten.
Organisatiestructuur woningbouwcorporaties
Oorspronkelijk waren de meeste corporaties
verenigingen van belangstellenden en belanghebbenden. De belanghebbenden waren meestal
huurders, terwijl belangstellenden vaak sociaal
bewogen gevers waren. Corporaties werden
oorspronkelijk bekostigd door welgestelden,
terwijl in de jaren vijftig van de vorige eeuw ook

De corporatiebesturen worden niet gekozen,
noch aangestuurd door gekozen organen (zoals
vroeger het geval was bij de meeste stichtingen).
Zij houden zichzelf in stand. Tegelijkertijd zijn
corporaties geen ‘echte’ bedrijven. Ze hebben geen
winstoogmerk. Daarmee behoren corporaties tot
de immer uitdijende semipublieke sector. Feitelijk
is er zo geen inhoudelijk toezicht op corporaties.
Corporaties hoeven geen geld te verdienen, zich
niet tegenover aandeelhouders te verantwoorden
en geen kiezers tevreden te houden. Dit betekent
dat zij vrij spel hebben om met het miljardenkapitaal, dat oorspronkelijk van de staat afkomstig is,
te doen wat hen goeddunkt.
Investeringen elders
Op dit moment mogen woningbouwcorporaties
investeringen doen buiten hun traditionele rol als
sociale verhuurder. De meeste corporaties hebben
verschillende bv’s, die allerlei commerciële
activiteiten ondernemen. Ze worden geacht op die
manier geld te verdienen om ook sociale huur-

Allereerst kunnen de corporaties, die geen
winstoogmerk hebben, veel goedkoper investeren
dan ‘echte’ vastgoedontwikkelaars, die vaak rendementen van tot 10% moeten halen om investeringen te kunnen doen. Woningbouwcorporaties
investeren vaak zonder überhaupt rendement te
realiseren. Sociale woningbouw, vooral nieuwe
sociale woningbouw, levert vaak een negatief
rendement op. Daarom is het voor corporaties
vaak voordeliger om elders met een nulrendement
te investeren, dan om hun hoofdtaak uit te voeren:
sociale woningbouw realiseren. Dat is oneerlijke
concurrentie. Vastgoedontwikkelaars hebben vaak
een slechte naam, maar dat is geen reden om ze te
confronteren met concurrentievervalsing. Dit kan
alleen maar doordat corporaties geen winstoogmerk hebben.
Tegelijkertijd moet je vaststellen dat elke euro die
corporaties in dergelijke deals investeren niet in
sociale woningbouw geïnvesteerd wordt. In een
sterk groeiende markt ging de redenering nog op
dat corporaties geld verdienden aan commerciële
investeringen, maar nu de markt negatieve groei
laat zien moeten we constateren dat corporaties
enkel een deel van hun financiële middelen op
slot hebben zitten in niet-sociale investeringen.
Ook hebben veel corporaties verliezen gemaakt,
zodat met publiek geld in feite niet-renderende
investeringen worden gedaan die ook nog eens
marktverstorend werken.
Verschillende corporaties hebben zelfs besloten
in het buitenland te investeren. Vaak gaan hier
idealistische motieven aan vooraf, zoals het ontwikkelen van sociale woningbouw in landen als
Roemenië en Bulgarije. In andere gevallen worden
er commerciële investeringen in grootschalige
bouwprojecten als aan de Spaanse Costa’s gedaan.
Hier moeten we ons afvragen of geld dat afkomstig is van de staatsruif hiervoor bestemd mag
worden. Iedere euro die elders geïnvesteerd wordt
kan immers niet in Nederland worden uitgegeven.
Doordat er geen democratische controle op de
corporatie uitgeoefend wordt kunnen dit soort
uitwassen plaatsvinden. Corporaties worden niet
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Woningcorporaties:

In 1993 zijn de woningbouwcorporaties omgevormd van verenigingen naar stichtingen; de
corporaties hebben dus geen leden meer. Dit
houdt in dat de corporaties een niet-gekozen
bestuur hebben en een niet-gekozen raad van
toezicht die het bestuur controleert. Wel houdt
de vrom-inspectie toezicht op de corporaties,
waarbij zij vooral toeziet op het financieel beheer.
In 1994 zijn bijna alle corporaties zelfstandig
geworden, waardoor ze niet langer gesubsidieerd
worden. In deze operatie zijn de schulden van de
corporaties ‘weggestreept’ tegen het bezit van de
corporaties, waarmee de corporaties feitelijk een
groot kapitaal meegekregen hebben als ‘bruidschat’. De waarde van alle woningen van corporaties bij elkaar bedraagt waarschijnlijk meer dan
300 miljard euro.

woningen te kunnen financieren. Hier zijn twee
problemen aan verbonden.

Huizen: huren of hypotheken

door Mig de Jong

gemeenten en later het rijk via verschillende
constructies de woningbouw financierden, zoals
de woningwetwoningen. Financiering van de
woningwetwoningen werd in 1988 stopgezet.
Tegen die tijd hadden de meeste corporaties een
uitgebreid woningbestand opgebouwd, waardoor
zij in het vervolg zelf hun eigen activiteiten
konden financieren.
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Woningbouwcorporaties zijn onderwerp van felle kritiek. Ze
bezitten heel veel geld, maar geven dit nauwelijks uit aan de bouw
van voldoende woningen. Volgens Mig de Jong komen de problemen voort uit de institutionele structuur van de corporaties.
Woningcorporaties zouden zich meer moeten toespitsen op hun
maatschappelijke hoofdtaak; sociale woningbouw.

Dit klinkt goedbedoeld en misschien zelfs aantrekkelijk, maar er zijn verschillende problemen
met deze aanpak. Ten eerste ligt de verantwoordelijkheid voor dit soort zaken traditioneel bij
de lokale overheden, zoals gemeenten en deelgemeenten. Het is van belang dat er een duidelijk
‘loket’ is voor een specifiek probleem. Door deze

Onderzoek van seo (Stichting Economisch
Onderzoek) wijst uit dat de effecten van deze
investeringen op zijn zachtst gezegd onzeker zijn.
De investeringen lijken geen effect te sorteren,
en locaties waar investeringen plaatsvinden
verslechteren vaak meer dan locaties waar dit niet
gebeurt; een bizar gegeven. Het zijn natuurlijk
probleemwijken, maar toch is het op zijn minst
jammer dat de investeringen niet leiden tot
verbetering. Het belangrijkste positieve effect
van de aanpak van corporaties op leefbaarheid
blijkt zelfs het desinvesteren door corporaties
te zijn. Woningbouwcorporaties lijken op zijn
minst niet erg goed te zijn in het terugdringen van
problemen in wijken. Doordat er geen inhoudelijk
toezicht op de corporaties plaatsvindt kunnen
corporaties desondanks op deze manier blijven
werken. Zij worden niet afgerekend op concrete
doelen en betrokken burgers hebben geen enkele
invloed op de bestedingen, doordat er geen relatie
tussen burgers en corporaties is.
Hervorming
Op veel locaties hebben corporaties een omvangrijk bestand aan sociale huurwoningen. Deze
woningen zijn gereserveerd voor lagere inkomens-

Conclusie
De huidige praktijk van semipublieke organisaties met beperkt toezicht en een rol als zowel
ontwikkelaar als sociale verhuurder werkt niet. De
corporatiebestuurders missen democratische legitimatie en worden ook nog eens niet op financiële prestaties afgerekend. De corporaties tezamen
bezitten het onwaarschijnlijke kapitaal van 300
miljard euro aan ‘bakstenen’, een bedrag dat

Er zou een duidelijke keuze tussen publiek en privaat gemaakt moeten worden. Corporaties zouden
in commerciële en niet-commerciële partijen
moeten worden gesplitst. Zorg dat de commerciële partijen een aardig bestand aan waardevolle
corporatiewoningen meekrijgen, die eigenlijk
te waardevol zijn om als sociale woningen te
verhuren, bijvoorbeeld omdat ze in stedelijke
centra liggen; de staat kan hiervoor ook zeker een
eenmalig afkoopbedrag, of anders een deel van de
winst nemen. De echte sociale verhuurders kunnen best op eigen benen staan zonder commerciële activiteiten. Deze partijen moeten als echte
overheidsorganisaties ondergebracht worden bij
gemeenten of bij het ministerie van vrom. Deze
organisaties kunnen best onafhankelijk zijn, maar
er moet publiek toezicht op de besturen bestaan,
zodat misstanden als bij Rochdale voorkomen
kunnen worden.
Ook moeten we geen sociale investeringen door
corporaties laten doen. Gemeenten, en in sommige gevallen deelgemeenten, zijn veel beter
toegerust op deze taak. Woningbouwcorporaties
hebben hier geen natuurlijke rol. Zij zouden zich
exclusief moeten richten op hun traditionele taken: sociale woningbouw beheren, onderhouden
en realiseren. Er is een bestuurlijk monster gecreëerd, en zonder ingrijpen zullen de uitwassen van
dit monster steeds hevigere vormen aannemen.

Mig de Jong is planoloog en als promovendus
verbonden aan de TU Delft, faculteit Technische
Bestuurskunde en Management. Hij doet onderzoek
naar megaprojecten en is tevens actief als freelance
consultant.
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Nieuwe rollen corporaties
Het takenpakket van de corporaties is bijzonder
breed geformuleerd. Ze mogen, zoals we al zagen,
naar eigen inzicht investeringen doen in nieuwbouw, oudbouw, sociale en niet-sociale woningen.
Onder invloed van allerlei maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen zijn woningbouwcorporaties daarnaast zelfs steeds meer bezig
met investeren in andere zaken dan woningen.
Woningbouwcorporaties worden geacht om zich
met bevordering van leefbaarheid en zelfs zorg
(in relatie tot woningen) bezig te houden. Daarom
investeren corporaties tegenwoordig veel geld in
leefbaarheid, het terugdringen van verloedering
en andere sociale projecten. Het gaat daarbij om
vele miljoenen die worden ingezet ten behoeve
van ruimtelijke ontwikkelingen, ‘sociale planning’ oftewel het inzetten van hulpverleners bij
persoonlijke problemen van buurtbewoners en
het organiseren van zaken als inspraak en andere
vormen van empowerment.

taak ook bij corporaties neer te leggen zijn er
echter verschillende partijen betrokken, waardoor
de aanpak verrommelt, organisaties langs elkaar
heen gaan werken en de verantwoordelijkheden
onduidelijk verdeeld raken.

vergelijkbaar is met de gehele staatsschuld (348
miljard eind 2008). Democratisch toezicht lijkt
toch wel het minste wat we van de corporaties die
dit beheren kunnen vragen. Aan de andere kant
kunnen we ons ook, telkens opnieuw, afvragen of
de besteding van deze middelen niet elders plaats
zou moeten vinden. Op dit moment worden door
woningcorporaties hele binnensteden scheefgewoond, terwijl de mensen die wel woningen
gekocht hebben in diezelfde binnensteden uit een
kleine vijver moeten vissen.

Huizen: huren of hypotheken

teruggefloten door belanghebbenden, waardoor
ze vrij zijn dit soort investeringen te doen.

klassen, maar vaak wonen er meer welgestelden.
Dit kan eigenlijk alleen maar doordat corporaties
geen winstoogmerk hebben, en er dus geen baat
bij hebben de optimale prijs te vragen voor hun
woningen. Woningen die een enorme waarde
vertegenwoordigen worden tegen bodemprijzen
verhuurd aan mensen die vaak ook best een dure
koopwoning kunnen betalen. Dit verstoort de
woningmarkt, doordat er minder woningen
beschikbaar zijn voor de vrije verkoop en verhuur.
De woningen die zo veel meer waard zijn, zouden
geprivatiseerd moeten worden, en de opbrengsten
zouden ten goede moeten komen aan diegenen die
in deze woningen geïnvesteerd hebben: de staat
en de belastingbetalers. Met de opbrengsten van
deze verkoop kunnen weer andere nuttige dingen
gedaan worden.
De bevolking wordt op dit moment feitelijk
gedwongen om scheef te wonen op bepaalde
locaties. De discrepantie tussen sociale huurwoningen en koopwoningen is in sommige gevallen
enorm. Ook voor nieuwe huurders die echt niet
meer kunnen betalen is een sociale huurwoning
daardoor altijd bereikbaar. Ze moeten vaak
bijzonder lang wachten op een nieuwe woning, de
wachtlijsten voor woningen zijn bijzonder lang,
soms wel 25 jaar. Dit systeem van wachtlijsten
doet niet alleen communistisch aan (lange wachttijden, lage prijzen), maar is ook zeer inefficiënt.
Het leidt tot een sterk suboptimale verdeling van
woningen en een inefficiënte woningmarkt waar
mensen niet wonen waar ze willen wonen, maar
daar blijven zitten waar ze toevallig ooit terechtgekomen zijn. Al met al een archaïsche methode
van welvaartsverdeling, die weinigen ten goede
komt. De huidige huurders zitten vast, toekomstige huurders moeten jaren wachten, en kopers
en vrije-sectorhuurders moeten extra betalen voor
hun woning doordat er te weinig aanbod is.
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‘Corporaties hoeven geen geld te verdienen, zich
niet tegenover aandeelhouders te verantwoorden en
geen kiezers tevreden te houden. Dit betekent dat
zij vrij spel hebben om met het miljardenkapitaal te
doen wat hen goeddunkt’

De woningcorporatie van de vorige eeuw bestaat
niet meer. De woningcorporatie is geen vereniging
of stichting meer. In 1988 kwam er een eind aan de
woningwet leningen en moesten de woningcorporaties de kapitaalmarkt op om de woningbouw te
financieren. Privatisering van woningcorporaties
in 1996 heeft geleid tot een sterke consolidatie
binnen de sector. De individuele grootte van de
corporaties is sterk toegenomen en daarmee ook
de complexiteit van de woningcorporaties. Voor
bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties heeft deze ontwikkeling een direct
merkbaar effect op de eisen die aan hen worden
gesteld. Die eisen worden verzwaard als gevolg
van het huidige turbulente economische klimaat.
Het spanningsveld tussen maatschappelijke
belangen enerzijds en de druk op financiële consequenties anderzijds is relevanter dan ooit tevoren.
Dit legt een hoge druk op de wijze van sturing en
beheersing. In dit kader is in 2007 de Governancecode Woningcorporaties van Aedes van kracht
geworden. Echter, sommige woningcorporaties

hebben nog een weg te gaan richting de professionalisering van het bestuur en toezicht, met
name voor wat betreft de totstandkoming van een
meer evenwichtige verhouding tussen bestuur en
toezicht.
Niets menselijks is ons vreemd
Eind jaren 90 en het begin van de 21e eeuw
karakteriseren zich door versterkt individualisme
en hebzucht. Dit treffen we aan in alle geledingen
van de maatschappij. Ook bij woningcorporaties
regelden sommige bestuurders riante vergoeding
voor zichzelf. Immers, de bestuurlijke vrijheid
groot is en het toezicht is niet altijd even scherp.
Deze beloning staat echter in schril contrast
met het ontbreken van het winstoogmerk van de
corporatie en de sociale functie die ze vervult. De
klachten over zelfverrijking zijn niet uniek voor
woningcorporaties. Hetzelfde geldt voor de klachten over de ontoereikende balans tussen bersturen
en raden van commissarissen, alsmede de roep
om meer betrokkenheid van commissarissen.

Integriteit
Een van de wijzen om het vertrouwen van zowel
de interne (medewerkers) als de externe stakeholders (huurders, zakelijke relaties, overheid en
samenleving) in woningcorporaties te herstellen,
is de opzet van een integriteitbeleid waarbij zowel
de interne en de externe stakeholders worden
betrokken.
Integriteit wordt vaak vereenzelvigd met personele integriteit. Vanuit het perspectief van personele
integriteit is het moeilijk een effectief integriteitbeleid op te zetten. Immers, personele integriteit
is een moeilijk hanteerbaar begrip. Integriteit
is gekoppeld aan waarden en normen. Waarden

‘Het opbouwen van vertrouwen is een langdurig
proces. Het is net als een
glas water dat druppelsgewijs wordt gevuld.
Met één beweging kan
het glas worden omgestoten en moet het gehele
proces van druppelsgewijs vullen weer in
gang worden gebracht’
Het integriteitbeleid ziet toe op het gedrag van
de medewerker. Dit gedrag wordt beïnvloed door
drie elementen, te weten: gelegenheid, druk en
rationalisatie.
Bij het managen van integriteit aan de hand van
preventieve, detectieve en repressieve maatregelen, gaat het beleid veelal niet verder dan het
inperken van de gelegenheid. Zodra een mede-
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en normen kunnen verschillen per persoon, per
groep, per samenleving. Waarden en de daaruit
voorvloeiende normen zijn ook aan erosie (of juist
evolutie) onderhevig. Personele integriteit is niet
meetbaar, grillig en ongrijpbaar.
Organisatorische integriteit biedt meer aanknopingspunten om actief te sturen. Ten eerste moet
vastgesteld worden wat de waarden en normen
zijn die binnen een bepaalde groep gelden: ‘waar
staan wij voor’? Vaak wordt deze vervat in een gedragscode. Vervolgens moet de organisatorische
integriteit daadwerkelijk gemanaged worden.
Immers, een gedragscode is zonder daadwerkelijke implementatie niets meer dan een stuk
papier. Integriteitmanagement heeft te maken
met het managen van gedragingen van mensen.

Huizen: huren of hypotheken

door Sylvie Bleker-van Eyk

De excessen halen vandaag de dag uitgebreid de
kranten. Het is goed dat wantoestanden aan de
kaak worden gesteld, maar de keerzijde van de
medaille is dat woningcorporaties over één kam
worden geschoren met de excessen. Hier blijkt
eens te meer dat perceptie een belangrijke rol
speelt en kan leiden tot imago schade. De impact
die imagoschade op woningcorporaties kan hebben, is enorm. Zodra de integriteit in twijfel wordt
getrokken vloeit het vertrouwen – zowel extern als
intern – uit de organisatie weg. Het opbouwen van
vertrouwen is een langdurig proces. Het is net als
een glas water dat druppelsgewijs wordt gevuld.
Met één beweging kan het glas worden omgestoten en moet het gehele proces van druppelsgewijs
vullen weer in gang worden gebracht.
Woningcorporaties moeten lering trekken uit
de incidenten die zich bij sommigen onder hun
hebben voorgedaan. Het is te eenvoudig om te
stellen dat het incident elders heeft plaatsgevonden en een corporatie daarom geen actie hoeft te
ondernemen. Immers, zoals Minister van der Laan
aangaf tijdens een radio interview met BNR, de incidenten zich hebben kunnen voordoen vanwege
de grote mate van bestuurlijke vrijheid tegenover
minder slagkrachtige raden van toezicht. Het
vergroten van de slagkracht door verdere professionalisering van de Raden van Commissarissen is
een maatregel die de balans zou kunnen herstellen. De vraag is of dit via een beleidsmaatregel
van de overheid zal moeten of dat de branche dit
zelf verder regelt. Vanuit de branche wordt op dit
vlak al actie ondernomen door bijvoorbeeld het
aanbieden van cursussen.
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De media vallen over elkaar heen om verslag te doen rond de
problemen bij woningcorporaties. Het lijkt wel alsof woningcorporaties momenteel alleen maar negatief in het nieuws kunnen
zijn. Is de situatie binnen de woningcorporaties zo veel anders
dan binnen andere ondernemingen? En hoe kunnen we de problemen te lijf gaan? Deze bijdrage bekijkt de situatie vanuit het
perspectief van de organisatorische integriteit en hoe binnen de
woningcorporaties acties ondernomen kunnen worden.
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werker heeft gefraudeerd, worden maatregelen
getroffen om de gelegenheid in te perken. Door
de gelegenheid te beperken denkt men de mogelijkheden tot fraude te beperken. Dit is pertinent
onjuist. Gelegenheid maakt niet de dief, daar is
het samenspel van de andere elementen nodig.
Het gedrag van de medewerker wordt tevens
beïnvloed door het element druk. De druk ontstaat
vaak door een samenspel van factoren, bijvoorbeeld de target en bonus systemen die organisaties hanteren. Er is niets mis met het stellen van
targets en het uitbetalen van een bonus. De kunst
ligt in het behouden van het evenwicht.
Tenslotte, het element van de rationalisatie. De
medewerker die druk voelt en gelegenheid ziet, zal
een rechtvaardiging zoeken om van de gelegenheid
gebruik te maken. De rechtvaardiging vindt hij
in de cultuur van de organisatie. Hierbij speelt de
tone at the top een belangrijke rol. De medewerker
kijkt naar wat de top doet en ziet de top als het
succesvoorbeeld waar hij zelf naar streeft. Het staat
buiten kijf dat als de top zich misdraagt, dit nefaste
consequenties zal hebben voor de organisatie.
Een goed integriteitbeleid beziet elke integriteitnorm in het kader van de drie bovengenoemde
elementen en voorziet in preventieve, detectieve
en bevorderende/ handhavende maatregelen
per element. De drie elementen die verklarend
zijn voor een opzettelijke integriteitinbreuk zijn
vergelijkbaar met de componenten brandstof,
zuurstof en ontsteking: als één van de componenten ontbreekt is de kans op vuur nihil. Echter, als
alle drie componenten in enige mate aanwezig
zijn, is de kans op vuur groot.
In de verhouding tussen integriteit als een bijzonder onderwerp en de reguliere bedrijfsvoering, die
moet voorzien in de waarborgen voor integriteit,
bestaat een wisselwerking. Wil sprake zijn van
integriteit, dan moet gewerkt worden aan de
bedrijfsvoering. Omgekeerd betekent het werken
aan de bedrijfsvoering, dat de waarborgen voor
integriteit daarmee verbeteren. Een organisatie

die beide processen, zowel integriteit als bedrijfsvoering, met elkaar integreert, heeft een systeem
om integriteit te borgen.
Klokkenluiderregeling
Een klokkenluiderregeling is een vangnet voor
meldingen van misstanden. Natuurlijk hoopt
elke bestuurder, manager of toezichthouder dat
van een dergelijk vangnet geen gebruik gemaakt
hoeft te worden. De cultuur binnen de organisatie
zou het gebruik van een klokkenluiderregeling
overbodig moeten maken. Eventuele misstanden zouden ongehinderd en zonder negatieve
gevolgen bij een leidinggevende gemeld moeten
kunnen worden. De praktijk leert dat de normale
communicatielijnen in een organisatie niet altijd
toereikend zijn en daarnaast verlangt de Governancecode Woningcorporaties van elke woningcorporatie dat zij een klokkenluiderregeling bezit
(bepaling ii.1.6).
Indien de leidinggevende betrokken is bij het incident, moet men bij diens leidinggevende melden.
Maar wat als de directie de normen schendt? De
meeste medewerkers zullen zich niet zomaar tot
de Raad van Commissarissen wenden. Klokkenluiderregelingen zijn daarom onmisbaar om ernstige
schendingen (bijtijds) aan het daglicht te brengen.
Het uitgangspunt van de Klokkenluiderregeling
is de bescherming van de melder. De procedure
moet zodanig worden ingericht dat de bescherming van de melder en zijn/haar persoonsgegevens centraal staat. De melder mag geen nadeel
ondervinden van de melding en mag hierdoor
niet ontslagen of op een andere wijze benadeeld
worden. Daarnaast gelden de volgende randvoorwaarden; de klokkenluiderregeling moet:
• tot doel hebben het verlagen van de drempels om
een misstand te melden;
• de vertrouwelijkheid van de melding regelen;
• het meldpunt de mogelijkheid om aan de
klokkenluider nadere vragen te stellen;
• filters op en checks van de meldingen bevatten;

• overzicht en toezicht op het hoogste niveau
genereren;
• risico’s, schade en kosten beperken;
• gemakkelijk zijn te communiceren en
begrijpelijk zijn voor de gebruikers;
• een integraal onderdeel vormen van het
integriteitbeleid van de organisatie.
Tot nu toe heeft de overheid de klokkenluiders
te vaak in de kou laten staan. De tijd is rijp voor
een goed klokkenluiderbeleid, niet alleen voor
woningcorporaties, maar een breder beleid voor
de overheid zelf, ondernemingen en andere
organisaties waar klokkenluiders een essentiële
bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van
misstanden. De nieuwe regeling van Minister ter
Horst is een aanzet tot verbetering van de situatie,
maar is nog niet ideaal en geldt daarbij ook alleen
voor ambtenaren.
Schone taak voor de wetgever
De woningcorporaties zijn in opspraak gekomen.
De incidenten bij een klein aantal corporaties
hebben voorgedaan hebben geleid tot imagoschade van woningcorporaties in het algemeen.
Dit schaadt het vertrouwen dat medewerkers
hebben in hun organisatie, maar tevens het
vertrouwen van huurders, zakelijke relaties en
de samenleving. Te veel bestuurlijke vrijheid en
blijkbaar onvoldoende toezicht hebben geleid tot
enkele heftige incidenten. Tijd om over te gaan
tot actie. Een stevig integriteitbeleid, waarbij
zowel aandacht wordt geschonken aan de interne
en de externe stakeholders is een goede wijze om
vertrouwen te herstellen mits het beleid ook daadwerkelijk wordt verankerd binnen de corporatie
door het koppelen van de juiste beheersmaatregelen aan de bedrijfsprocessen. Een voorbeeld van
een beheersmaatregel is de klokkenluiderregeling.
Deze moet dan wel effectief bescherming bieden
aan de klokkenluider.
Ligt hier misschien een schone taak voor de
wetgever?

Sylvie Bleker-van Eyk is Director van het Deloitte
Center of Excellence on Compliance & Integrity.

Ruimte voor de jeugd
De ontwikkeling van de jeugd wordt bedreigt. Alle
beschikbare ruimte om te kunnen hutten bouwen,
verstoppertje te spelen en voetballen wordt opgeslokt.
Perkjes met wildere struiken en bomen worden gerooid
en voetbalveldjes zonder officiële club bebouwd.
Tragedy of the commons heeft zich ditmaal binnen de
gemeentegrenzen voltrokken. Met het toverwoord
‘inbreiden’ is de jeugd haar beschikbare speel- en
ontplooiingsruimte ontnomen. De vergrijzende
generatie heeft deze verkocht om ruimte te bieden aan
woningen, bejaardencentra en bedrijvenparken. De stem
van de jeugd is niet vertegenwoordigd in dit proces.
Voor ouders die graag willen dat hun kinderen dezelfde
kansen krijgen in ontwikkeling en ontplooiing, mag in
Nederland anno 2009 hard op zoek. In het vergrijzende
Nederland is steeds minder plaats voor deze activiteiten.
Met sfeerloze speelrekken en wipkippen omringd door
kindvriendelijke tegels probeert men de jeugd af te
kopen. Hangplekken worden op kaarten gemarkeerd.
Niets geen ruige terreinen om met een crossfiets door
plassen te rijden en om je knieën open te halen. Geen
vrije ruimte om te kunnen stoepranden. Grasveldjes
worden officieel bestemd tot hondenuitlaatstrook. De
resterende stroken waarop de jeugd wordt samengedreven worden scherp gecontroleerd. Samenscholing
is in veel wijken verboden. Waar men vroeger sprak
over kattenkwaad heet hetzelfde vergrijp nu buurttereur. Excessen van enkelen worden de gehele groep
aangerekend.
In haar habitat bedreigt, trekt de jeugd zich terug tot
achter de ramen. Computerverslaving, obesitas en
apathie zijn het gevolg. Het is hoog tijd om weer ruimte
voor de jeugd te maken, om te voorkomen dat steeds
meer vluchten in een online avatar. Zonder ruimte voor
de jeugd geen ruimte voor de toekomst. Daarom moeten
er jongerenwijken komen!
Pieter de Jong themaredacteur idee

De definitie van de woningcorporatie in de 21e eeuw
Ymere is als woningcorporatie actief in de Noordelijke Randstad. Ymere verhuurt ruim 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten. Het geld dat
Ymere met de commerciële activiteiten verdient,
herinvesteert de corporatie in de volkshuisvesting
en maatschappelijke projecten. Ook ontwikkelt
Ymere op grote en kleine schaal nieuwe huur- en
koopwoningen en maatschappelijk vastgoed.
De woningcorporatie heeft in het werkgebied een
directe relatie met de landelijke en lokale overheid. Deze relatie tussen woningcorporatie en de
overheid kan worden toegelicht op basis van drie
maatschappelijke pijlers: het verhuren en beheren
van sociale huurwoningen, het faciliteren van de
leefbaarheid in de wijk en gebiedsontwikkeling.
Verhuren en beheren van
sociale huurwoningen
In de eerste plaats biedt een sociale verhuurder
betaalbare huisvesting aan. De overheid levert een
bijdrage door de handhaving van de landelijke

huurtoeslag. Mensen met een laag inkomen zijn
door de huurtoeslag in staat een passende woning
te huren. Ymere verhuurt aan een brede groep
klanten. Wij bieden een aangepaste (lagere) huur
aan mensen in een specifieke doelgroep. Ook
verhuurt Ymere woningen aan mensen die in
de huidige woningmarkt weinig mogelijkheden
hebben. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mindervaliden en mensen die zorg en/of begeleiding nodig
hebben. Een praktijkvoorbeeld van aangepast
huurbeleid van Ymere is jongerenhuisvesting.
In sommige gevallen bieden we jongeren de
mogelijkheid om een woning te huren door
korting te geven op de huur, zodat zij hun recht op
huurtoeslag houden. Als ze de vooraf vastgestelde
leeftijdgrens bereiken, vervalt de korting en gaan
ze de reguliere huurprijs betalen.
Ymere biedt een bepaald type vastgoed aan waar
behoefte aan is en waar de markt onvoldoende
in voorziet. Een voorbeeld is huisvesting voor
groepen die een hele specifieke zorg en begelei-
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Wonen, leven, groeien

Jan Voskamp & Marc van Arem Wonen, leven, groeien

door Jan Voskamp & Marc van Arem
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Goede huisvesting is een voorwaarde voor individuele ontwikkeling en groei. Woningcorporaties zijn ontstaan om betere woonen leefomstandigheden te creëren voor mensen die dat nodig
hebben. Volgens woningcorporatie Ymere is dit nog steeds heel
hard nodig. In het licht van de actuele discussie over de werkterreinen van woningcorporaties schetsen Jan Voskamp en Marc van
Arem de definitie van de corporatie van de 21e eeuw. Van de politiek vragen zij ruimte voor gecontroleerde marktwerking en ook
eigen verantwoordelijkheid op het gebied van leefbaarheid.

In verband hiermee doen we ook uitgaven die
een commerciële verhuurder niet zal doen. Wij
zijn van mening dat wonen meer is dan alleen het
realiseren van geschikte huisvesting, of anders
gezegd ‘de stenen stapelen’.

Integrale gebiedsontwikkeling Timorplein
Ymere werkt op verschillende locaties in de regio
aan grootschalige integrale gebiedsontwikkeling. In de Indische buurt in Amsterdam-Oost
beoordeelden de bewoners de buurt, ondanks
investeringen in de stenen, als een van de minst
leefbare van Amsterdam. Dit inzicht leidde tot
een wijziging in de aanpak door stadsdeel en
woningcorporatie. Fysieke investeringen werden
vanaf toen veel nadrukkelijker gecombineerd
met investeringen op het sociale en economische
vlak. Ymere investeerde enkele jaren terug in het
Timorplein, dat mede hierdoor het kloppend hart
is geworden van de Indische Buurt. De voormalige ambachtsschool biedt nu onderdak aan een
hostel, een café-restaurant, een bioscoop, podia,
congres- en vergaderruimtes, een digitaal trapveld, kleinschalige bedrijfsruimtes voor startende
ondernemers en een internationaal onderzoeksinstituut. Het een nieuw cultureel en economisch
centrum in de buurt.
De levendigheid van de buurt rond het Timorplein
en het imago van de buurt zijn verbeterd. De werkgelegenheid en voorzieningen hebben geleid tot
een meer aantrekkelijke buurt, waar zowel nieuwe
als oorspronkelijke bewoners graag wonen. De
analyse toont aan dat een sociale investering zoals
in het Timorplein wel degelijk effectief bijdraagt
aan de leefbaarheid. Door de bestuurlijke durf van
het stadsdeel, de rol van Ymere en andere betrokken partijen, ziet de Indische Buurt er vandaag een
stuk aantrekkelijker uit. Het Timorplein is slecht
één van vele voorbeelden van ‘sociale investeringen’, die in een gecombineerde aanpak aantoonbaar bijdragen aan de sociaal maatschappelijke
doelstelling. Ymere boekt succes met nieuwe
vormen van bewonersparticipatie, leerwerkbedrijven en andere multifunctionele gebouwen zoals
Het Sieraad in De Baarsjes in Amsterdam-West
Ruimte voor de woningcorporatie van
de 21e eeuw
Een actuele discussie is in welke mate woningcorporaties naast het verhuren en beheren van
huurwoningen kunnen ondernemen. Volgens
ons is in de 21e eeuw het maatschappelijk resultaat

De woningmarkt in het begin van de 21e eeuw
kent een schaarste aan betaalbare huurwoningen,
vooral in de stedelijke gebieden. Marktwerking
is een middel om de vraag naar huurwoningen
beter af te stemmen op het aanbod. In de visie van
Ymere is de volkshuisvesting op de lange termijn
meer gericht op marktconforme huren. Natuurlijk
ondersteunt door een stelsel waardoor huurwoningen ook financieel bereikbaar blijven voor
mensen met lage inkomens. Een idee is om de
huurprijzen af te stemmen op de lokale marktprijzen van woningen. Ook werkt Ymere samen met
de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
(sev) aan het landelijk experiment ‘Huur op
maat’. Dit houdt in dat de huur meegroeit met de
inkomenssituatie van de huurder. Het belang van
deze experimenten is om juist de mensen met lage
inkomens een fatsoenlijke keuze te blijven geven
in goede en betaalbare huisvesting. Daarmee is
de rol van de woningcorporatie in de 21e eeuw
compleet.

Jan Voskamp regiodirecteur van de
woningcorporatie Ymere.
Marc van Arem is adviseur markt en vastgoed, regio
Amsterdam-West van de woningcorporatie Ymere.
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voor de woningcorporatie het belangrijkste resultaat. Dat resultaat laat zich misschien niet direct
uitdrukken in geld, maar wel in leefbaarheid,
sociale contacten, veiligheid en het bieden van
kansen aan onze bewoners. De in euro’s uitgedrukte maatschappelijke prestatie van Ymere in
2008 is circa €246 miljoen. Met andere woorden:
Ymere had een jaarresultaat kunnen realiseren dat
miljoenen hoger ligt dan nu het geval is. Vanwege
de maatschappelijke functie is echter gekozen
voor betaalbaarheid van de bestaande voorraad
en nieuwbouw en investeringen in leefbaarheid.
Zo leggen we niet alleen een basis voor goed
wonen, maar ook voor goed leven. De ervaringen
met de wijkaanpak (Vogelaarwijken) laten zien
dat we een eind op weg zijn om als partners
samen met overheid en bewoners de leefbaarheid
te verbeteren. Er is nu veel meer aandacht voor
sociale programma’s. Ook ligt er meer nadruk op
bewonersparticipatie en samenwerking.

Jan Voskamp & Marc van Arem Wonen, leven, groeien

‘De woningcorporatie in
de 21e eeuw kijkt verder
dan alleen de stenen, maar
de lokale overheid blijft
verantwoordelijk op het
gebied van leefbaarheid’

Gebiedsontwikkeling van buurt en wijk
door nieuwbouw en renovatie
Ymere is tevens een project- en gebiedsontwikkelaar die een breed palet aan vastgoedproducten
ontwikkelt. Ons doel is om buurten te creëren
met goede woningen en voorzieningen, maar
vooral ook met perspectief. We verbeteren het
huidige woningbezit door ingrijpende renovatie
en investeren in maatschappelijk en commercieel
vastgoed. Ook ontwikkelen we huur- en koopwoningen voor een brede klantgroep zoals starters,
gezinnen, studenten en senioren.
Door onze expertise en ervaring zijn we in staat
hele woonwijken te herstructureren inclusief de
openbare ruimte. Op een aantal plaatsen neemt
Ymere taken en verantwoordelijkheden van de
overheid over met betrekking tot grondexploitaties. Feitelijk voert Ymere in deze woongebieden een grondexploitatie. Het resultaat van
grondexploitaties in kwetsbare woongebieden
is vaak negatief. Vroeger kwamen deze negatieve
grondexploitaties voor rekening van de overheid
(Stadsvernieuwingsfonds), maar nu nemen wij
deze verliezen als maatschappelijk ondernemer
voor onze rekening.
Om meer differentiatie in ons woningaanbod
in naoorlogse woonwijken te krijgen, slopen we
soms woongebouwen die nog een bedrijfswaarde
hebben. Hiermee onderscheiden we ons van commerciële beleggers, die hun bezit zo lang mogelijk
willen doorexploiteren. Ymere neemt bewust
dit verlies voor eigen rekening om een impuls
te geven aan deze woongebieden. Een voorbeeld

van integrale gebiedsontwikkeling is de Indische
Buurt in Amsterdam-Oost.

Huizen: huren of hypotheken

Faciliteren van de leefbaarheid
in wijk en buurt
Wij vinden lokale verankering van groot belang
om onze werkzaamheden goed te kunnen verrichten. De insteek is om door samenwerking met bewoners zo veel mogelijk maatwerk te bieden. Wij
willen dat onze bewoners zich thuis voelen in hun
woning en woonomgeving en optimaal de kans
krijgen zich te ontwikkelen. Daarbij laat Ymere
veel ruimte voor eigen initiatief van bewoners en
luisteren wij naar wat zij willen. In de eerste plaats
dragen wij natuurlijk zorg voor voldoende aanbod
aan betaalbare en geschikte woningen.
Wij hebben oog voor de ontwikkelingsfase
van wijken: elke wijk is anders. Vanuit onze
lokale betrokkenheid kiezen we in overleg met de
maatschappelijke partners een geschikte aanpak.
Vanzelfsprekend wil Ymere met de opgebouwde
deskundigheid zoveel mogelijk initiatieven in
de goede richting stimuleren. En, voor zover
dat binnen haar macht ligt, negatieve ontwikkelingen lokaliseren en ombuigen. Als sociale
verhuurder zijn wij medeverantwoordelijk voor de
leefbaarheid in de buurten waarin wij opereren.

Een streven is dat de corporatie het verschil kan
maken, waarna de lokale politiek en de markt de
fakkel overnemen. Een corporatie behaalt op het
gebied van leefbaarheid het hoogste maatschappelijk rendement door in te springen waar de
schaarste of de maatschappelijke nood het grootste is. In dat geval heeft de corporatie de mogelijkheid om met een relatief beperkte investering een
hoog maatschappelijk rendement te behalen.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goed
samenspel tussen bewoners, overheid en woningcorporatie. Kortom de woningcorporatie in de
21e eeuw kijkt verder dan alleen de stenen, maar
de lokale overheid blijft verantwoordelijk op het
gebied van leefbaarheid.
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ding vragen. Voor deze mensen werken wij direct
samen met zorginstellingen. Wij faciliteren door
deze doelgroep specifieke huisvesting aan te
bieden voor een passende huurprijs.

nen in gemeenten. De bouwwereld zelf legt zich
ook steeds meer toe op duurzame technieken,
en ook de consument lijkt de wens te hebben om
duurzaam te wonen. Maar het kan nog veel beter.
De overheid moet zich sterk gaan maken voor
het realiseren van duurzaamheidambities en
de samenwerking zoeken met partijen die bereid
zijn deze ambities te volgen.
Steeds meer duurzaamheid
Nederland is een land met relatief weinig ruimte.
En de schaarse ruimte die we hebben, kunnen we
niet zo maar naar eigen believen inrichten.
We moeten rekening houden met allerlei factoren;
milieu, sociale aspecten en financiën. Er ligt een
grote maatschappelijke verantwoordelijkheid
bij de bestuurders en projectontwikkelaars om
plannen te ontwikkelen die dermate hoog van
kwaliteit zijn dat ze recht doen aan het vullen van
deze beperkte ruimte.
Er zijn reeds genoeg voorbeelden van goede projecten waarbij energieneutraal gebouwd wordt.
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Daan Arkesteijn Bouwen voor de toekomst

Bouwen
voor de
toekomst

‘De bouwketen is in
Nederland overwegend
conservatief. Te vaak
wordt er in de projecten
niet verder gekeken dan
de wettelijke norm of het
conventionele bouwen’

Huizen: huren of hypotheken

door Daan Arkesteijn

Duurzaamheid is hét modewoord van dit decennium. Iedereen is voor, maar toch is er veel weerstand. In de woningbouw is de echte stap naar
duurzaam bouwen nog niet genomen. Na een
periode van verzet lijkt het bolwerk van de ruimtelijke ordenaars zijn poorten echter te openen
voor het idee van duurzame ontwikkeling. Waar
wethouders vroeger aarzelden zich uit te spreken
over duurzaamheidambities, worden nu steeds
vaker duidelijke eisen gesteld aan de bouwplan-
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Mensen willen steeds vaker ‘duurzaam wonen’, maar de bouwwereld lijkt nog niet klaar om deze stap te maken. De overheid moet
het voortouw nemen als het gaat om duurzame ontwikkeling in
de woningbouw, stelt Daan Arkesteijn.

gemeenten. Je kunt dit vergelijken met het kopen
van een nieuwe auto, waarbij je ongemerkt kiest
voor een energieslurpende 8 cilinder in plaats van
een zuinige moderne auto. Energieprijzen zullen
de komende decennia stijgen en vormen zo een
steeds grotere kostenpost, die wordt doorbelast
aan de eigenaren.

Realiseren van duurzaamheid
Op dit moment delven vooruitstrevende partijen
in deze keten nog vaak het onderspit omdat
de bouwwereld teveel draait om de prijzen en

Duurzaamheid vertalen in waarde
Ook consumenten spelen een rol in duurzame
woningbouw. Zowel in hun rol als koper, als in
hun rol als opdrachtgever. Veel consumenten hebben wel de wens om iets duurzaams te doen, maar
willen niet worden opgescheept met teveel kosten.
Duurzame woningen dienen dan ook betaalbaar
te blijven. Wat een consument als ongunstig kan
ervaren zijn hogere aanschafkosten van nieuwe
technieken en een terugverdientijd van soms vijf
tot tien jaar. vrom, provincies en gemeenten hebben verschillende subsidies beschikbaar gesteld
die als doel hebben de consument te stimuleren
deze duurzame investering te doen. Gedacht kan
worden aan isolatie, dubbel glas, zonnepanelen,
warmteboilers en warmtepompen. Om inwoners
beter te informeren over relevante subsidiemogelijkheden zijn platformen opgericht, zoals de
campagne ‘Brabants Groen’ in Noordoost Brabant.
Maar er zijn meer mogelijkheden. Zo heeft de
Rabobank de Klimaathypotheek gelanceerd,
waardoor duurzaamheid een waarde krijgt, en
financieel interessant wordt. Een investering in
duurzame technieken zal zich vertalen in minder
water- en energieverbruik en leiden tot lagere

Conclusie
Het realiseren van duurzaamheid vergt een
samenspel van gemeenten, bouwbedrijven,
consumenten en banken. Als iedereen zijn
steentje bijdraagt, kunnen we samen bouwen aan
de toekomst, want duurzaam bouwen is bouwen
voor de toekomst. En hopelijk zal op termijn
Oscar Wilde met zijn uitspraak ongelijk krijgen
en zullen we niet alleen de prijs, maar wel degelijk
ook de waarde weten te schatten van de omgeving
waarin we leven.

Daan Arkesteijn is senior beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en milieubeleid bij RMB, een adviesdienst voor gemeenten in de regio Noordoost Brabant
op het gebied van Ruimte, Milieu en Bouwen. Het RMB
zorgt als kennisplatform voor innovatie en creatieve
oplossingen voor haar klanten in de regio.
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maandlasten. Hierdoor kan een grotere lening
worden aangegaan dan normaal het geval zou
zijn, terwijl de banken toch de zekerheid hebben
dat kopers in staat zijn om hun schulden af te
lossen. Om te borgen dat de woning daadwerkelijk
ook die lage maandlasten heeft, worden huizen
door experts op de bouwplaats getoetst op energetische kwaliteit.
Tegelijkertijd wordt er gedacht aan certificaten
voor duurzame investeringen door bewoners zelf.
Een zonneboiler heeft bijvoorbeeld een afschrijvingstermijn van tien jaar. Maar mensen blijven
niet altijd zo lang wonen in hetzelfde huis. Om te
voorkomen dat alleen de volgende bewoner profijt
heeft van de investering, kan een certificaat uitkomst bieden. Hierin staat duidelijk vermeld wat
de kosten zijn, wat de voordelen en wat de termijn.
Zo kan de terugverdientijd worden uitgesmeerd
over meerdere opeenvolgende bewoners. De termijn van tien jaar is dan niet langer een handicap,
maar een manier om duurzaamheid te borgen. In
de nabije toekomst zullen dit soort constructies
met koophuizen hun waarde zeker opbrengen
vanwege de lagere maandelijkse lasten.

Daan Arkesteijn Bouwen voor de toekomst

Er zijn echter ook nog drie andere partijen actief
in de bouwwereld: projectontwikkelaars, aannemers en installateurs. Zij vormen een keten; zij
voorzien elkaar van werk en diensten en realiseren
tezamen alle woning- en utiliteitsbouw in Nederland. De bouwketen is in Nederland overwegend
conservatief. Te vaak wordt er in de projecten
niet verder gekeken dan de wettelijke norm of
het conventionele bouwen. Dit komt onder meer
omdat bij het aanbesteden van projecten in een
krappe markt vaak erg laag wordt ingeschreven.
De marge voor bouwbedrijven is dan ook laag en
verder in de keten wordt bezuinigd op de (onder-)
aannemers en installateurs die zo goedkoop mogelijk moeten leveren. Er is een gebrek aan ruimte
en mogelijkheden voor ontwikkeling in deze
conservatieve keten van projectontwikkeling. Er
wordt afgegeven op duurzame (reeds bewezen)
concepten omdat de partijen hiervoor de ervaring
missen en het hun geld kost om personeel hierin
op te leiden. Hun weerstand tegen verduurzaming
wordt doorgegeven binnen de keten en komt zo op
tafel bij bestuurders die zich geconfronteerd zien
met het falen van hun ambitie om de kwaliteit te
leveren waar zij verantwoordelijk voor zijn. Zo
staan veel bestuurders voor een dilemma als het
om duurzaamheidambities gaat.

te weinig om de waarde van de leefomgeving.
Oscar Wilde zei het al meer dan honderd jaar
geleden: ‘De cynicus kent van alles de prijs en van
niets de waarde’ (Oscar Wilde, 1854-1900). Maar
het lijkt erop dat dit aan het veranderen is. De
conservatieve kant van de bouwwereld zal steeds
meer in de problemen komen als er conservatief
gebouwd blijft worden. Dit proces zal de komende
jaren versneld gaan plaatsvinden. De maatschappelijke druk richting bestuurders om duurzaam
te bouwen wordt steeds groter en wetgeving sluit
hierop aan. De eisen aan de projecten zullen steeds
stringenter worden en dus kan het niet anders
dan dat bouwpartijen zich steeds meer moeten
toeleggen op de duurzame technieken.
De voorlopers in de bouwwereld nemen hierin
straks een voorsprong door hun opgebouwde
kennis en ervaring. Zij kunnen met een portfolio
laten zien dat zij met succes een dergelijk duurzaam project kunnen realiseren, waardoor een
bestuurder een grotere mate van zekerheid heeft
om zijn ambities tot stand te brengen. Dit geeft
innovatieve bouwbedrijven een marktvoorsprong.

Huizen: huren of hypotheken

‘Veel consumenten
hebben wel de wens
om iets duurzaams te
doen, maar willen niet
worden opgescheept
met teveel kosten.
Duurzame woningen
dienen dan ook
betaalbaar te blijven’

Weerzin tegen duurzaamheid
De stap naar duurzaam bouwen begint bij de
gemeenten en de eigenaren van de grond. De
gemeenten bezitten het opdrachtgeverschap
en hebben de middelen om zich sterk te maken
voor een goed woningbouwprogramma waarin
duurzaamheid centraal staat. De nieuwe wet op
de ruimtelijke ordening geeft meer juridische
ruimte aan gemeenten dan voorheen. Dit vergt
van bestuurders dat zij zich goed laten informeren
en dat zij zich bestuurlijk en ambtelijk goed
indekken om deze ambities te realiseren. Dat het
mogelijk is, blijkt uit de projecten die, verspreid
over het hele land, marktconform en verantwoord
duurzaam worden gerealiseerd. Deze nemen
zowel in omvang als in aantal toe.
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Een positief signaal komt bijvoorbeeld van de
woningbouwcorporaties, die de bestaande woningvoorraad serieus aanpakken. Zowel energetische kwaliteit (‘wat kost mijn huis per maand aan
energielast’) als de levensloop van woningen (‘hoe
lang kan ik ongehinderd in mijn huis blijven wonen’) zijn belangrijk voor een vastgoedorganisatie
met een maatschappelijke functie en een gedeelde
verantwoordelijkheid voor de sociale kwaliteit.
Vaak zien corporaties door ervaring hoe belangrijk
het is een totaalconcept van een wijk goed op
orde te hebben en de lasten voor hun huurders
(of henzelf ) te drukken door lage energiekosten.
Helaas zijn er ook nog steeds projecten die
weliswaar voldoen aan de basale eisen, maar
volstrekt onder de maat presteren op het gebied
van duurzaamheid. Dit is onacceptabel; gemeenten worden opgescheept met een verouderd
project en bewoners kopen een nieuw huis dat op
het gebied van energieverbruik ver achterblijft
in verhouding tot vergelijkbare huizen in andere
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Van Lierop
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Mag een Nederlander over meerdere nationaliteiten
beschikken? Met name Verdonk en Wilders menen
van niet. In 2007 trok Wilders zelfs de loyaliteit van
de staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb in
twijfel omdat zij naast de Nederlandse nationaliteit
tevens over respectievelijk de Turkse en Marokkaanse nationaliteit beschikten. Het onderwerp
meervoudige nationaliteit is sinds de invoering
van de Rijkswet op het Nederlanderschap (1984)
meerdere keren onderwerp van debat geweest. Met
name de vraag of van een vreemdeling verlangd
mag worden zijn oorspronkelijke nationaliteit
op te geven bij het verkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit (afstandseis) is een punt van controverse gebleken; een meervoudige nationaliteit zou
de integratie van vreemdelingen in de Nederlandse
samenleving belemmeren. Integratie is echter geen
overtuigend criterium voor het al dan niet toestaan
van meervoudige nationaliteit. We moeten terug
naar een juridische definitie van nationaliteit,
bezien vanuit het perspectief van de migrant.

Turk en Nederlander?

Meervoudige nationaliteit
Nationaliteit vormt in een juridische zin de
erkenning van een daadwerkelijke band tussen
een individu en een staat. Een dergelijke band kan
bestaan door geboorte op het grondgebied, omdat
de ouders de nationaliteit van de betrokken staat
hebben, of door langdurig verblijf op het grondgebied van een staat. In het internationale recht
is het algemeen geaccepteerd dat het in beginsel
aan elke staat afzonderlijk is om te bepalen wie
de nationaliteit van die staat bezit. Het is dus aan
Nederland om te beslissen wie Nederlander is,
gelijk het voor Frankrijk te beslissen is wie Frans
is. De gronden voor het verkrijgen en het verliezen
van de nationaliteit zullen dus van staat tot staat
variëren, wat tot overlap kan leiden. Het kan dus
voorkomen dat meerdere staten bepalen dat een
persoon de nationaliteit van het betreffende land
bezit. Dan ontstaat de situatie dat een persoon
over meerdere nationaliteiten beschikt, wij
spreken dan van dubbele of meervoudige nationa-

liteit. Hoe gaat Nederland om met het hebben van
meerdere paspoorten?
De Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap (1892) voerde een restrictief beleid ten
aanzien van meervoudige nationaliteit en eiste dat
een naturalisandus – een migrant die de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen via naturalisatie – afstand zou doen van zijn oude nationaliteit.
Ook het door Nederland geratificeerde Verdrag
van Straatsburg (1963) neemt als uitgangspunt het
zoveel mogelijk tegengaan van meervoudige nationaliteit. De Rijkswet op het Nederlanderschap
(1984) volgde nog de lijn van het Verdrag van
Straatsburg, maar toegenomen arbeidsmigratie
en globalisering zette de afstandseis onder druk.
De motie Soutendijk-van Appeldoorn / Apostolou
(1991) voorzag in een individueel keuzemoment
voor de naturalisandus. Na een uitleg over de
voor- en nadelen van dubbele nationaliteit kon
de verzoeker ervoor kiezen afstand te doen van zijn

oorspronkelijke nationaliteit. Na de aanname van
de motie werd de afstandseis in de praktijk niet
meer hard gesteld. Het voorstel tot wijziging van
de Rijkswet op het Nederlanderschap in de geest
van deze motie kon echter niet op goedkeuring
van de Eerste Kamer rekenen. Het werd in 1998
ingetrokken en de afstandeis werd in de praktijk
weer opnieuw ingevoerd.
De legislatieve ontwikkelingen neigen sindsdien
naar het verder beperken van de uitzonderingen
op de afstandseis, ook voor de zogeheten optanten; een geprivilegieerde groep migranten die wegens een bepaalde band met Nederland door een
simpele verklaring Nederlander kunnen worden.
Een voorbeeld is een meerderjarige vreemdeling
die in Nederland, Aruba of de Nederlandse Antillen is geboren en sinds de geboorte onafgebroken
in Nederland woont. Deze optanten hoeven van
oudsher geen afstand te doen van hun nationaliteit. In 2008 zijn er echter voorstellen gedaan om
de Rijkswet op het Nederlanderschap te wijzigen
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[postbus 66] Jan-Jaap Kuipers Turk en Nederlander?

Discussie over meervoudige nationaliteit

Huizen: huren of hypotheken

door Jan-Jaap Kuipers
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‘Remt de afstandseis
integratie nu af of
juist niet? Gezien deze
fundamentele vraag
is het verrassend dat
er nauwelijks enig
empirisch bewijs bestaat
ter onderbouwing van
beide stellingen’

Kan iemand Turk én Nederlander zijn? Het idee leeft momenteel
sterk dat een dubbel paspoort de integratie van migranten in de
Nederlandse samenleving belemmert. Volgens Jan-Jaap Kuipers is
integratie echter geen overtuigend criterium voor het al dan niet
toestaan van meervoudige nationaliteit. Het gaat om de migrant
zelf, en zijn daadwerkelijke band als individu met de staat.
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Terug naar de migrant
De discussie over meervoudige nationaliteit als
onderdeel van het integratiebeleid ondermijnt
in ernstige mate de rechtszekerheid van migranten. Depolitisering van de afstandseis en een
meer juridische definitie van nationaliteit biedt
uitkomst. Het bezit van nationaliteit vormt een
uitdrukking van een daadwerkelijke en effectieve
band van een persoon met de betrokken staat. Een
individu die de Nederlandse nationaliteit wenst
te verkrijgen dient over een daadwerkelijke band
met Nederland te beschikken. Omgekeerd dient de
Nederlandse nationaliteit verloren te gaan indien
de daadwerkelijke band met Nederland wordt verloren. De Adviesraad voor Vreemdelingenzaken
bereikte in het rapport ‘Meervoudige nationaliteit
in Europees perspectief ’ onlangs dezelfde conclusie. De bevindingen van de Adviesraad worden
dan ook hier volledig onderschreven.
Deze daadwerkelijke band tussen individu en staat
hoeft niet exclusief te zijn. In een tijd van toegenomen migratie is het hebben van een daadwerkelijke band met meer dan één land, steeds normaler
geworden. Dat nationaliteit niet de uitdrukking
hoeft te zijn van een exclusieve band ligt mijn
inziens al in de structuur van de Rijkswet op het
Nederlanderschap besloten. Nationaliteit wordt

De discussie over de afstandseis moet uit de politieke patstelling over integratie worden gehaald.
Steeds meer mensen verkrijgen een meervoudige
nationaliteit. Na een discussie van bijna dertig
jaar over de vraag of de afstandseis integratie
bevordert of juist afremt, is de tijd rijp voor een
ander perspectief: die van de migrant. Moet het
vanuit een liberale zienswijze niet primair aan
de naturalisandus zelf worden overgelaten om te
bepalen of hij een daadwerkelijke band met meerdere staten bezit? De Nederlandse wetgever zou
zich dan op haar beurt moeten beperken tot de
vraag onder welke omstandigheden de veronderstelde band met Nederland juridische erkenning
verdient in de vorm van de Nederlandse nationaliteit. Het feit dat een andere band met een vreemde
staat aanwezig is, zou niet de erkenning van de
band met Nederland in de weg mogen staan.

Jan-Jaap Kuipers is promovendus aan de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid van het Europees Universitair
Instituut in Florence (Italië).
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immers door de ouders overgedragen. Een kind
geboren uit een huwelijk tussen een Nederlandse
moeder en een Franse vader verwerft automatisch
zowel de Nederlandse als Franse nationaliteit,
zelfs als het kind gedurende de hele periode van
minderjarigheid in Frankrijk woont. Indien men
in een dergelijk geval meent dat een voldoende
band met Nederland bestaat, waarom zou er dan
geen voldoende band bestaan met Nederland als
bijvoorbeeld een in Turkije geboren kind na tien
jaar naar Nederland komt en op zijn 18e verjaardag
de Nederlandse nationaliteit aanvraagt?

[postbus 66] Jan-Jaap Kuipers Turk en Nederlander?

Integratie: een overtuigend criterium?
Remt de afstandseis integratie nu af of juist niet?
Gezien deze fundamentele vraag is het verrassend
dat er nauwelijks enig empirisch bewijs bestaat
ter onderbouwing van beide stellingen. Het beste
wat uit het huidige empirisch bewijs kan worden
afgeleid is dat personen met bijvoorbeeld alleen de
Turkse nationaliteit slechter geïntegreerd zijn dan
mensen met de dubbele nationaliteit, maar dat ook
ex-Turken met alleen de Nederlandse nationaliteit
beter geïntegreerd zijn dan migranten met een
meervoudige nationaliteit. Voor beide stellingen
valt dus iets te zeggen, afhankelijk van of men naar
de positie van de naturalisandus ten opzichte van
de migrant kijkt of naar de positie van een naturalisandus met één paspoort of met twee (of meer)
paspoorten. In het eerste geval remt de afstandseis
integratie af, terwijl in het tweede geval het juist
de integratie bevordert. Dat maakt integratie geen

overtuigend criterium voor het instandhouden
dan wel afschaffen van de afstandseis.

Huizen: huren of hypotheken

Minderhedenbeleid en integratie
De discussie rondom meervoudige nationaliteit
en de afstandseis wordt in Nederland veelal gevoerd in het bredere kader van het minderhedenen integratiebeleid. Met name in de jaren tachtig
en negentig van de vorige eeuw concentreerde het
debat zich op de vraag of dubbele nationaliteit nu
juist wel of niet gunstig was voor de integratie.
pvda, D66 en GroenLinks voerden daarbij aan dat
migranten zich wellicht zouden laten afschrikken
door de verplichting afstand te doen van hun
oorspronkelijke nationaliteit en er daarom voor
zouden kiezen niet de Nederlandse nationaliteit
aan te nemen. Hierdoor zouden zij onder meer
het kiesrecht op provinciaal en landelijk niveau
missen en dit zou een effectieve integratie in
de Nederlandse maatschappij in de weg staan.
Het cda, vvd en klein rechts betoogden dat
meervoudige nationaliteit de integratie van een
naturalisandus juist afremt. Naturalisanten
zullen altijd met één been in twee culturen blijven
staan en dit belet de integratie in de Nederlandse
cultuur. Vanuit hun oogpunt bezien vormt de

verlening van het Nederlanderschap de kroon op
een succesvolle integratie.
Reeds voor de opkomst van Verdonk en Wilders
verschuifde het debat van integratie naar loyaliteit. Het werd belangrijk geacht dat de naturalisandus een eenduidige keuze voor de Nederlandse
maatschappij maakte. Naturalisandi dienen zich
als het ware niet alleen in de Nederlandse maatschappij in te burgeren, maar zich tevens ‘uit’ de
oorspronkelijke maatschappij te burgeren. Deze
visie veronderstelt exclusieve loyaliteit.
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om de afstandseis in te voeren voor de categorie
optanten die niet in Nederland geboren zijn, maar
voor hun vierde verjaardag naar Nederland zijn
gekomen. Een Turkse jongen die op driejarige
leeftijd naar Nederland is gekomen zou bij het
verkrijgen van het Nederlanderschap dan afstand
moeten doen van zijn Turkse nationaliteit.

Legitiem idealisme of illegaal wangedrag?

Wijnand Duyvendak, Tweede Kamerlid voor de
fractie van GroenLinks, veroorzaakte veel ophef
met de publicatie van memoires waarin hij met
trots terugblikte op het inbreken bij het Ministerie van Economische Zaken in de jaren tachtig. De
stormvloed aan kritiek op zijn strategisch zwijgen
tot aan de verjaringstermijn en op het feit dat hij
destijds de namen en adressen van ambtenaren
publiceerde, zorgde er voor dat Duyvendak zich
genoodzaakt zag af te treden.
De kritiek op het verleden van Duyvendak past in
een opkomende maatschappelijke discussie over
de wenselijkheid van illegaal en buitenparlementair activisme. Milieubelangen lenen zich bij uitstek voor activisme vanwege de sterk agenderende
functie, die vaak nodig is om individuele burgers
op de kwetsbaarheid van collectieve en ondeelbare
waarden attent te maken. Maar hoe stellen wij ons
als sociaal-liberalen op ten opzichte van milieuactivisten en -activisme? Keuren we de voorgestelde
acties van Greenpeace af wanneer zij door het

storten van betonblokken visgebieden willen
beschermen? Hoe kijken we aan tegen de motie
van cda’er ten Hoopen om indirect de steun aan
deze organisatie middels goede doelen loterijen
onder druk te zetten? Kan activisme dat de letters
van de wet overtreedt soms van waarde of zelfs
noodzakelijk zijn in een democratisch liberale
rechtstaat? Deze vragen zijn niet altijd eenvoudig
en eenduidig te beantwoorden. Maar een begin
van een antwoord ligt bij een genuanceerde blik
op de mogelijkheden en beperkingen van onze
parlementaire democratie.
Blinde vlekken
Onze democratie biedt ons als burgers de kans om
middels verkiezingen een parlementaire vertegenwoordiging onze belangen en idealen te laten
verkondigen. Onze stemmen worden proportioneel vertolkt door een parlement dat de diversiteit
aan perspectieven weerspiegelt. Dit systeem kent
een aantal belangrijke blinde vlekken.

Een luis in de parlementaire pels
Natuurlijk zijn er politici en partijen die lange
termijn belangen, zoals natuurbescherming, mee
laten wegen in hun politieke besluitvorming; die
voorbij de volgende verkiezingen kijken naar de
lange termijn consequenties van hun beleid en
die verbeteringen in de behandeling van dieren
nastreven. Wat dat betreft is er veel verbeterd
sinds Hans van Mierlo in 1971 met de vooruitstrevende slogan ‘Eerlijk delen in een schoon land’ de
boer op ging. Maar ook met de beste bedoelingen

‘Het is verstandig om
bij buitenparlementaire,
en met name illegale,
acties zo min mogelijk
individuele belangen
te schaden, maar voornamelijk een maatschappelijk statement te maken’
bomen ten gunste van aanvliegende awacs vliegtuigen te voorkomen, werden verwijderd en de
kap ging door. De actievoerders kregen achteraf
echter wel gelijk van de Raad van State. Als 2008
over twintig jaar wordt gezien als het moment
waarop de desastreuze neergang in ons visbestand omgebogen werd in een gradueel herstel,
huldigen we dan de actievoerders van Greenpeace
en hun betonblokken? En is de meest effectieve
manier om ons allen aan het denken te zetten niet
soms om iets radicaals (of zelfs illegaals) te doen
waarmee de publieke aandacht getrokken wordt?
Een vrijzinnig liberaal zou in dit soort vraagstukken een breder kader kunnen hanteren dan de
nauwe regels van de wet. Een vooruitstrevende
democraat kan verder zien dan goed georganiseerde bestaande belangen, statische kiesstelsels
en politieke partijen. Echter, aan het erkennen van
de waarde van zulk activisme en het tolereren van
actievoerders die de grenzen van de wet benaderen
of voorbij gaan zijn ook risico’s verbonden.
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Groen activisme

Een laatste probleem met werking van de democratische weg doemt op bij het hervormen van
het stelsel zelf. Bestaande politici en politieke
instituties hebben belang bij hun eigen rol in het
systeem, en zijn zelden geneigd om mee te helpen
wanneer iemand aan de poten van hun Kamerzetel
zaagt. Dit is een horde die zelfs een nadrukkelijk
op structuurveranderingen gerichte beweging
als D66 in veertig jaar niet heeft kunnen nemen.
Dit is een probleem voor zij die bijvoorbeeld een
nieuwe groep belanghebbenden – zoals dieren,
toekomstige generaties of jongeren in ontwikkelingslanden – van een betere democratische
vertegenwoordiging zouden willen voorzien.
De vraag is nu of en hoe buitenparlementair en
soms illegaal activisme een rol kan spelen in het
complementeren van de parlementaire vertegenwoordigende democratie.

voor het milieu, lijken lange termijn belangen niet
voldoende aandacht te krijgen om de belangen
van toekomstige generaties veilig te stellen.
Bovendien blijkt vaak achteraf dat de inzet van
actievoerders brede steun geniet of gerechtvaardigd wordt. De activisten van GroenFront! die
in Schinveldse bomen klommen om de kap van

Huizen: huren of hypotheken

door Jan Wouter Langenberg, Jeroen Mimpen en Gijsbert Werner

Allereerst, de relatief korte tijd tussen opeenvolgende verkiezingen verengt de blik van parlement
en regering. Hierdoor ligt de nadruk bij beleid
sterk op de korte termijn. In het algemeen komen
de effecten van onze keuzes met betrekking tot
het milieu echter juist bij volgende generaties
terecht, en niet bij zij die de teugels nu in handen
hebben. Verder rolt er uit een lang proces van
onderhandelen vaak een compromis uit dat streeft
zo veel mogelijk recht te doen aan diverse conflicterende belangen en wensen. Dit ‘poldermodel’ is
geworteld in een lange traditie van overleg. Maar
de kosten van de teloorgang van een uniek natuurgebied als de Waddenzee, of het verdwijnen van de
tonijn zijn onmogelijk in euro’s uit te drukken en
kunnen soms niet meer hersteld worden. Hierbij
worden de mogelijkheden voor toekomstige
generaties dus sterk ingeperkt.
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‘Groene’ activisten kiezen vaak voor buitenparlementaire, en
soms illegale, acties om hun mening kracht bij te zetten. Bestaande democratische structuren bevorderden volgens hen met name
de gevestigde belangen. Maar legitimeert dit het met voeten treden van de wet? Sociaal-liberalisme vraagt om een genuanceerde
blik op de legitimiteit van groen activisme, bescherming van individuele rechten en een blijvende dialoog over wat we wel en niet
acceptabel vinden.

66

Nadelen ongeremd idealisme
Een eerste probleem voor activisten is praktisch.
Vaak in de voorhoede lopen betekent dat de rest
van de maatschappij soms uit de achteruitkijkspiegel verdwijnt. Wanneer activisten te hard inzetten
en hun toon of boodschap te fel laten klinken kunnen ze met hun acties de rest van de maatschappij
op hun tenen trappen. Wanneer een ideologische
strijd vanuit twee kampen hard wordt gevoerd,
kan polarisatie ontstaan waarbij de toehoorder
afhaakt. Milieuactivisme kan in dit soort gevallen
op weinig begrip rekenen en soms zelfs contraproductief uitpakken. Dierenrechtenactivisten die
auto’s in de brand steken, bijvoorbeeld, streven het
maatschappelijk begrip voorbij en stellen vreedzame actievoerders in een kwaad daglicht. Vaak
grijpen naar een sterk principiële, onwrikbare
stellingname kan ook betekenen dat de gewone democratische middelen vergeten worden. Wanneer
activisme andere legitieme stemmen verdringt
die wel de bestaande paden zoeken, kan dit leiden
tot slechtere in plaats van betere besluitvorming.
Illegale acties mogen dan ook pas overwogen
worden als parlementaire en buitenparlementaire
mogelijkheden in onze democratische rechtsstaat
niet voldoende blijken te zijn.
Een fundamenteel probleem bij activisme dat de
letter van de wet overtreedt, is dat de actievoerder
eigen rechter gaat spelen. We maken met elkaar
afspraken in de vorm van gedragsregels en
wetten die uitdrukken tot hoever iemand vrij is
om te handelen en zichzelf te uiten. Structureel
tolereren en aanvaarden van zulke grensoverschrijdingen brengt het risico met zich mee dat
het systeem in diskrediet kan raken. Wanneer
actievoerders wegkomen met het breken van
wetten en regels, vormt hun gedrag een voorbeeld
voor anderen. Waarom zij wel en ik niet? Hoe
geloofwaardig is de autoriteit van de staat in zo’n
geval? Het is daarom belangrijk om een onderscheid te maken te maken tussen acties gericht op
bevordering van maatschappelijke discussie en
acties die individuele rechten schaden.
Soms kunnen actievoerders sterk inbreuk doen op
de vrijheid van anderen. Een bekend voorbeeld is
het radicaal activisme gericht tegen het uitvoeren
van dierproeven. Individuele wetenschappers,

aannemers en betrokkenen bij de oprichting van
een dergelijke onderzoekscentrum in Venray
zijn dusdanig bedreigd en onder druk gezet door
activisten dat het project niet door kon gaan. Het
is verstandig om bij buitenparlementaire en met
name illegale acties zo min mogelijk individuele
belangen te schaden, maar voornamelijk een
maatschappelijk statement te maken.
Een genuanceerde blik
Legitimiteit van groen activisme is dus geen
eenduidige zaak, zo blijkt uit de afwegingen en
voorbeelden. In ieder geval past het om van geval
tot geval de voordelen en nadelen te bespreken en
te bekijken alvorens brede uitspraken te doen over
de maatschappelijke wenselijkheid van een actie.
Een zekere mate van pragmatisme en vrijzinnigheid kunnen daarbij van pas komen. De actie moet
proportioneel zijn en geen onevenredige inbreuk
doen op de vrijheid van individuele medeburgers.
Een generaliserende veroordeling van activisme is
misschien voorbarig, maar we kunnen wel de dialoog met activisten aangaan, en van ze verwachten
dat ze eerst binnen het systeem proberen veranderingen op gang te brengen voor ze daarbuiten
treden. Een dialoog aangaan met geradicaliseerde
stemmen is ook op andere vlakken succesvol
gebleken, zoals bij jongeren die zich laten inspireren door een fundamentalistische en intolerante
interpretatie van hun godsdienst. En wie de wet
wel willens en wetens overtreedt, zou daar in ieder
geval de consequenties van moeten dragen, en zich
niet in strategisch stilzwijgen moeten verstoppen
om vervolgens triomfantelijk de draak te steken
met de medeburger die wetten naleeft.
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Mijn idee

In een meritocratische samenleving bepaalt niet
je achtergrond, leeftijd of ras of je wel of niet
slaagt in de samenleving, maar je verdienste
(‘merites’). Dit meritocratisch adagium lijkt goed
te passen binnen het sociaal-liberale gedachtegoed. Immers, in dit gedachtegoed staan zelfontplooiing, individuele vrijheid en kansengelijkheid
centraal. D66 ‘vertrouwt op de eigen kracht van
mensen’ en ‘beloont prestatie’, zoals de zogeheten
richtingwijzers (TK-Verkiezingsprogramma 2006)
stellen. Maar D66 ‘deelt ook de welvaart’ en ‘streeft
naar een harmonieuze samenleving’, waarin
iedereen mee kan komen. Gaan deze doelen wel
samen? Is een meritocratische samenleving een
rechtvaardige samenleving? Deze vraag staat in
dit nummer centraal.
Anthonya Visser trapt af met een algemeen
historische beschouwing van het begrip meritocratie, zoals geïntroduceerd door Michael Young
in zijn boek ‘The Rise of the Meritocracy: 1870-2033’.
Arthur Olof gaat vervolgens in op enkele haken en
ogen aan een zuivere meritocratie. Alhoewel het
ideaal van de meritocratie aantrekkelijk klinkt, is
volgens hem ‘verdienste’ niet zo objectief als het
wel lijkt; het is uiteindelijk de samenleving en/of
de markt die bepaalt wat verdienstelijk is en wat
niet. De overheid moet de randvoorwaarden van
de meritocratie garanderen.
Na deze twee inleidende bijdragen, gaat het middengedeelte van dit nummer in op ‘verdiensten’
of meritocratische principes in en op verschillende terreinen. Paul Lucardie stelt dat in de politiek meritocratische en democratische principes
om voorrang strijden. Politieke partijen willen
kundige mensen in de partijtop hebben, maar
wel met gevoel voor wat er bij de achterban leeft.
Gert van Dijk meent dat er in de gezondheidszorg
geen ruimte is voor meritocratische principes;
niet iedereen is gezegend met een goede gezondheid, en de ‘verliezers’ in een meritocratie moeten
er in ieder geval op kunnen rekenen dat in hun
basisbehoeften – zoals zorg – wordt voorzien.
Roger van Boxtel is niet bevreesd voor een tweedeling in de zorg. Als kwaliteit van zorg voor
iedereen beschikbaar komt, zo stelt hij in een
vraaggesprek, dan is onderscheid op basis van
‘verdienste’ helemaal niet nodig. >>
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Meritocratie

Alhoewel een meritocratische samenleving klinkt
als een aantrekkelijke samenleving waarin iedereen zijn of haar talent kan ontplooien, kunnen
er ook veel kanttekeningen bij worden geplaatst.
Het zou een elitaire samenleving zijn, waarin met
name die mensen kunnen meekomen met talent
en prestatiedrang. Een groot aantal mensen kan
prima meekomen in deze ‘prestatiemaatschappij’,
maar voor enkele – toch nog een grote groep –
mensen is het moeilijk om het hoofd boven water
te houden. Het laatste gedeelte van dit nummer
besteedt aandacht aan deze schaduwzijde van de
meritocratie. De Duitse socioloog Heinz Bude
analyseert het begrip ‘sociale exclusie’ in het
algemeen. Fred Zijlstra, Frans Nijhuis en Henny
Mulders stellen dat niet meedoen in de samenleving schadelijke gevolgen heeft voor de fysieke en
psychologische gezondheid van mensen. Piet Dek
gaat vanuit de Amsterdamse praktijk in op enkele
groepen mensen met psychologische, sociale en
fysieke problemen die in de prestatiemaatschappij
niet mee kunnen komen.

Foto: Herman Wouters
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Na een bijdrage over meritocratie in de sportwereld
door Maarten van Bottenburg gaat Wim Meijnen
in op meritocratische selectie in het onderwijs die
volgens hem alom als wenselijk wordt gezien. Immers, door selectie komen de ‘juiste mensen op de
juiste plaats’ terecht. Echter, de overheid moet wel
een ‘gelijk speelveld’ creëren zodat die kinderen
die met een achterstand in het onderwijs beginnen, hun talenten optimaal kunnen ontplooien.
Erwin Angad-Gaur gaat in op meritocratie in de
creatieve sector. Het beschermen van talent en
verdienste is in deze sector van groot belang;
immers, schrijvers, filmers en kunstenaars zijn
afhankelijk van deze bescherming (intellectueel
eigendom en auteursrecht) voor hun bestaan. Dit
gedeelte van dit nummer wordt afgesloten met
een interview met Bernard Wientjes over de waardering en verdiensten van goed ondernemerschap.

Niet ieder kikkervisje
wordt een kikker
De politieke discussies van de laatste tijd laten
zien dat het nog niet zo eenvoudig is om vast te
stellen wat nu een meritocratie eigenlijk is. Volgens sommigen betekent het ‘loon naar werken’,
volgens anderen ‘hoge beloning – geld – voor
verdienste’, volgens weer anderen is verdienen
op zich al een verdienste. Soms worden bepaalde
effecten aan het meritocratische principe toegeschreven die best een multi-causale oorsprong
kunnen hebben (met andere woorden, niet alleen
met ‘verdienste’ te maken hebben). Als je veel geld
verdient, is dat volgens sommigen toe te schrijven
aan het meritocratische beginsel dat je loon krijgt
naar talent en verdienste. Dus iemand die veel
geld heeft verdiend, moet wel over grote verdiensten beschikken. De armen hebben bijgevolg niet
veel bij te dragen aan de maatschappij, anders

zouden ze niet arm zijn. Maar zo eenvoudig ligt
het natuurlijk niet. Een belangrijke vraag hierbij
is wat nu eigenlijk ‘verdiensten’ zijn? Evelien
Tonkens en Tsjalling Swiertstra leggen het accent
sinds enige tijd op deze vraag die zij verbonden
achten met een op meritocratische leest geschoeide samenleving: namelijk welke deugden
moeten als ‘merites’ worden aangemerkt? Zij
zien bijvoorbeeld empathie als een noodzakelijke
voorwaarde voor leiders om goede besluiten te
kunnen nemen (een goed leider beschikt dan over
de verdienste empathie).
Maar er is een ander element dat min of meer
geprononceerd in discussies over meritocratische
beginselen een rol speelt, namelijk het idee dat
een samenleving rechtvaardig ingericht zou moeten zijn. Daarmee verbonden is de vraag hoe je om

Michael Youngs satire
The Rise of the Meritocracy was geenszins bedoeld
als een pleidooi voor de meritocratie. Zijn meritocratie was nooit bedoeld om in gelijke waardering
voor iedereen uit te monden. Tenslotte wordt
ook niet ieder kikkervisje een kikker. Young
pretendeert in deze fantasie dat hij als socioloog
een analyse geeft van de geschiedenis van de
meritocratie zoals die in Engeland sinds de
Tweede Wereldoorlog langzamerhand is geperfectioneerd. Aanleiding is de sociale onrust die
in het jaar 2033 zou hebben plaatsgevonden (het
jaar waarin het boek zogenaamd is geschreven) en
die culmineerde in opstand en vernielingen. De
oorzaak van de onrust is een beweging die bestaat
uit een merkwaardige alliantie van vrouwen uit de
elite en de massa’s die de onderklasse vormen, de
‘afvallers’ van de meritocratie. Young eindigt met
de voorspelling dat de algemene staking waartoe
de ‘Populisten’ hebben opgeroepen voor mei 2034,
geen grote gevolgen zal hebben. Hij meent dat de
genoemde alliantie tot mislukken gedoemd is,
doordat in de honderd jaar voor 2034 alle talent
uit de onderklasse is verdwenen. Hij voorspelt
op grond daarvan dat de onrust na een poosje
gewoon zal doodbloeden. Maar het boek sluit af
met een voetnoot van de uitgever, waarin wordt
gemeld dat de auteur van The Rise of the Meritocracy
bij de onrusten in mei 2034 is omgekomen. Daaruit blijkt dat de schrijver het met zijn voorspelling
bij het verkeerde eind had.

van inspanning, volgens het motto: ‘Het luie genie
is geen genie’. Doelstelling van de meritocratie is
vergroting van de efficiency om de internationale
concurrentieslag te kunnen winnen en een grotere
welvaart voor de Britten. Hoe zag de meritocratische Britse samenleving er volgens Young uit?
Kinderen worden vanaf jonge leeftijd getest, op iq
geselecteerd en op grond daarvan over verschillende soorten scholen verspreid. Vooruitgang komt
immers tot stand door slimme vernieuwingen,
niet door het domme werk dat steeds meer door
machines wordt overgenomen. De lagere klassen,
die uiteindelijk uitsluitend uit mensen bestaan
met een laag iq, worden tevreden gehouden met
de ‘mythe van de mannelijkheid’ (handarbeid,
sport en spel). Verder is psychiatrische hulp
gratis en last but not least: alle domme ouderparen
kunnen de hoop hebben dat een van hun kinderen
een hoog iq heeft en tot de elite doordringt. Ze
krijgen daardoor alleen wel veel meer kinderen dan
de intelligentsia. Tenslotte, zo stelt Young, is het
natuurlijk een misvatting dat de dommen dezelfde
wensen en verlangens hebben als de slimmen. De
lagere klassen zijn niet ambitieus en zijn ook niet
in staat om de beginselen te begrijpen volgens
welke de maatschappij is ingericht. Ze kunnen
daar dus ook niet tegen protesteren. 		

Huidige discussies over de meritocratie gaan er
vaak over welke verdiensten leidend zouden moeten zijn. Dat is bij Young vanaf het begin duidelijk:
het gaat enkel en alleen om intelligentie en de mate

Ongeschoolden worden ingezet als huishoudelijk
personeel van de intelligentsia, zodat die zich
uitsluitend op de eigenlijke taken kan richten. Het
beloningssysteem is geheel op de schop gegooid.
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De oorsprong van de meritocratie

‘Als het meritocratische
principe tot in het absurde
wordt doorgetrokken staat
de mens alleen nog maar in
dienst van een economisch
systeem dat een doel op
zichzelf is geworden, niet
het goede leven’

Meritocratie

door Anthonya Visser

dient te gaan met de ‘verliezers’ van de competitie
om de betere posities. Niet iedereen is immers
even getalenteerd of beschikt over evenveel verdiensten (zie o.a. de artikelen van Arthur Olof en
Heinz Bude in dit nummer). Tonkens en Swierstra
hebben daarom in plaats van meritocratische
beginselen de ‘aidocratie’ bepleit,1 een maatschappij die ingericht zou zijn volgens het principe
van zelfrespect. Het potentiële probleem dat een
meritocratie leidt tot een gebrek aan zelfrespect
aan de onderkant van de samenleving is door
Michael Young in 1958 al beschreven.2
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In een meritocratie bepaalt niet je achtergrond, ras of leeftijd of
je wel of niet slaagt in de samenleving, maar je verdienste (‘merites’). Het begrip meritocratie werd in 1958 door de socioloog
Michael Young voor het eerst gebruikt om een maatschappijvorm
aan te duiden. Hij deed dat in de satire The Rise of the Meritocracy
1870-2033. Zijn kritische analyse van een fictieve Britse meritocratische geschiedenis is nog steeds zeer actueel als het gaat om de
inrichting van onze huidige maatschappij. Welke ‘verdiensten’
zijn van belang? En hoe creëer je een rechtvaardige samenleving
waarin de onderklasse niet vervreemd raakt van de elite?

Verdere overwegingen
De satirische ‘terugblik’ van Young op een historische periode die hij laat beginnen in 1870 en die
gewelddadig eindigt in 2034, is niet alleen goed geschreven en geestig. Veel elementen van de huidige
discussies over de inrichting van onze maatschappij zijn al terug te vinden in zijn boek; de selectie
van toptalent in onze scholen en universiteiten,
het onderwijssysteem, het beloningsysteem bij
overheid, non-profitorganisaties en banken, de
vraag hoe en welke talenten moeten worden gewaardeerd (in geld of anderszins), de (top-)positie
van vrouwen, omgang met sociale achterstand etc.
Er vallen een paar lessen uit te trekken.
Ten eerste leidt selectie op een hele jonge leeftijd
uitsluitend op intelligentie er toe dat andere
waarden niet aan bod komen. Dat zijn waarden
die voor het welbevinden van de mensen in onze
samenleving echter wel degelijk belangrijk zijn,
zoals liefde, schoonheid, compassie. Als het
meritocratische principe tot in het absurde wordt
doorgetrokken, zo laat Young zien, staat de mens
alleen nog maar in dienst van een economisch
systeem dat een doel op zichzelf is geworden, niet
het ‘goede leven’. Ten tweede bevat het boek de
waarschuwing dat iedere maatschappij die is ingericht volgens één bepaalde ideologie, die dus in het
extreme is doorgevoerd, totalitair wordt – zodat zij
tot onvrede en opstand moet leiden. Meer specifiek
ontstaat in een echte meritocratie een onderklasse
van weinig intelligente mensen die geen hoop meer
hebben op vooruitgang. Zij beschikken namelijk
niet over geestelijk kapitaal dat nodig is om op te
klimmen op de maatschappelijke ladder. In The
Rise of Meritocracy maakt zich een andere groep van
ontevredenen (slimme vrouwen) tot spreekbuis
van deze weinig geprivilegieerden, waardoor het
uiteindelijk tot een gewelddadige opstand komt.
Youngs satire maakt ten derde ook duidelijk hoe
belangrijk het maatschappelijk debat is over de
kwesties die leven en werk van alle burgers raken.
Vanaf de jaren zestig werd het bij ons langzamer-

Anthonya Visser is redacteur van idee en hoogleraar
Duitse taal en letterkunde aan de Universiteit Leiden.
Dit artikel is te beluisteren als Podcast
www.d66.nl/kennis/item/podcast_idee
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hand mogelijk voor kinderen uit de arbeidersklasse om door te dringen tot de universiteiten en om
maatschappelijk vooraanstaande posities in te nemen. Anders dan Youngs onderklasse beschikten
zij wel over de merites (intelligentie en opleiding)
daarvoor. Laten we hopen dat dit in minstens
dezelfde mate ook kinderen uit migrantenmilieus
gaat lukken. Toch zal er zich altijd een groep
mensen aan de onderkant van de maatschappij
bevinden. Als we Young volgen – maar we hadden
het ook zelf kunnen bedenken – mag die zich
nooit in een uitzichtloze positie gaan bevinden.
Niet voor niets heten de leidende opstandelingen
die zich bij hem over deze ontevredenen ontfermen ‘Populisten’.
De frictie die er ontegenzeggelijk bestaat tussen
economische principes die belangrijk zijn om
onze maatschappij financieel draaiend te houden,
en andere waarden volgens welke mensen willen
leven, is waarschijnlijk nooit weg te nemen. De
conclusie moet zijn dat het gaat om het evenwicht, en dat zal altijd opnieuw moeten worden
gevonden. Een elite die van zichzelf vindt, dat zij
zich niet meer hoeft te legitimeren, dat zij vanzelfsprekend elite is, draagt daar niet aan bij – waarschuwt Young. Bovendien moet je ieder principe
altijd weer ter discussie willen stellen. Dat is
vermoeiend maar uiteindelijk wel vruchtbaarder.
Ook dit nummer van idee is volgens dat adagium
tot stand gekomen.

Anthonya Visser Niet ieder kikkervisje wordt een kikker

Waardoor gaat het nu mis in 2033? Dat ligt
voornamelijk aan drie zaken: ten eerste wordt het
door wetenschappelijke vooruitgang uiteindelijk
mogelijk de foetus al op iq te testen met een
voorspellende waarde van bijna 100%. Ouders
wordt daardoor nog voordat hun kind geboren
is, de hoop ontnomen dat het kan stijgen op de
maatschappelijke ladder. Bovendien blijkt iq voor
een groot deel genetisch bepaald te zijn, waardoor
de meritocratie erfelijke vorm aanneemt. De
lagere klassen beginnen te morren. Tenslotte is
de positie van intelligente vrouwen belangrijk.
Wetenschappelijke inzichten wijzen (in dit boek)
uit dat kinderen zich het best ontwikkelen wanneer zij door een vaste intelligente ouder worden
opgevoed met liefde en in een zeer stimulerende
omgeving. Aangezien het ook in 2034 nog steeds
de vrouwen zijn die baren en zij daardoor dus
toch al een poosje thuis moeten blijven, ligt het
voor de hand dat zij ook deze opvoedende taak op
zich nemen. Maar slimme vrouwen vervelen zich
daarbij en voelen zich achtergesteld. Hun mannen
krijgen de secundaire arbeidsvoorwaarden, zij
niet. Het zijn dus de vrouwen die in opstand komen en zich tot spreekbuis maken van de domme
massa, die zij vertellen dat iedereen wel ergens
een genie in is! De maatschappij zou dat moeten
zien en moeten waarderen. Zij eisen derhalve een
klasseloze samenleving. Bovendien pleiten deze
vrouwen voor het romantische huwelijk (in tegenstelling tot het verstandshuwelijk van Youngs

meritocratie) en voor waardering van schoonheid.
Het zijn de vrouwen die vanuit hun achtergestelde
positie opkomen voor een maatschappij waarin
ook andere waarden dan alleen intelligentie tellen
en de hele mens tot zijn recht komt.

Meritocratie

Ten eerste omdat het voor de enorme stijgingen
van productiviteit nodig is dat veel van het
verdiende terugvloeit in de productie. Daardoor is
in de meritocratie van Young iedereen arm. De ontspanning van de kenniswerkers (het woord komt
bij Young overigens nog niet voor) staat in dienst
van hun productiviteit en wordt als arbeidskosten
gezien. De elite-werknemers krijgen daarom de
nodige rust, comfort, vakantie, secretaresses en
huishoudelijke hulp van de werkgevers als een
soort van secundaire arbeidsvoorwaarden uitbetaald. De ‘lager betaalden’ krijgen in dat systeem
niet minder salaris, maar veroorzaken minder van
deze kosten. Overigens dalen ouderen op grond
van hun teruglopende productiviteit in de pikorde,
aangezien de ontwikkelingen zo snel gaan dat hun
ervaring binnen de kortste keren verouderd is.

1 Rob Hartmans (2009). ‘Wie bekommert zich om de onderklasse?’
De groene Amsterdammer, 1 juli 2009.
2 Michael Young: The Rise of the Meritocracy 1870-2033. An Essay on
Education and Equality (1958). Op pag. 108 worden het meritocratisch
principe vergeleken met de ontwikkeling van kikkervisjes tot
kikkers. Er is geen indicatie dat hij daar bedoelt dat de niet-getalenteerden zullen sterven (als de kikkervisjes die geen kikkers worden).
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‘Als je veel geld verdient,
is dat volgens sommigen
toe te schrijven aan het
meritocratische beginsel
dat je loon krijgt naar talent
en verdienste. Dus iemand
die veel geld heeft verdiend,
moet wel over grote
verdiensten beschikken.
De armen hebben bijgevolg
niet veel bij te dragen aan
de maatschappij, anders
zouden ze niet arm zijn.
Maar zo eenvoudig ligt het
natuurlijk niet’

Definiëren we een meritocratie, zoals Van Dale, als
een samenleving waarin de sociale status wordt
bepaald door individuele prestaties en capaciteiten, dan is het omgekeerde alvast niet waar: niet
iedereen met voldoende individuele prestaties en
capaciteiten verwerft daarmee een prettige sociale
status. De eerste restrictie op een volledige, zuivere meritocratie is dat niet iemands talenten en
prestaties bepalen hoe voorspoedig het hem (lees
ook steeds ‘haar’) maatschappelijk zal gaan, maar
de maatschappelijke relevantie van dat talent
en die prestaties. Het is dus niet zozeer de ‘eigen
kracht van mensen’ waarop we vertrouwen, het is
de ‘economisch relevante kracht’ die we belonen.
Dat is op zich natuurlijk niet vreemd, want als je
maatschappelijk iets wilt bereiken heb je andere

mensen nodig. Je moet dan hopen dat deze ‘beslissers’ je talent en inzet op waarde zullen schatten.
Dat deze waardering uit kan blijven of zelfs
onrechtvaardig kan uitpakken is te zien aan de
spreekwoordelijke hongerkunstenaar aan wiens
werken na zijn dood miljoenen worden verdiend.
Dit fenomeen laat bovendien het materialistische
karakter zien van het hele mechanisme: alles
wordt omgezet in geld. De Amerikaanse natte
droom – verdienste is verdienen – geldt slechts
in klinkende munt. De meritocratie is in het
dagelijks leven een meritomarkt.
Een verdere inperking die hier logischerwijs uit
volgt is dat de economie (de ‘markt’) bepaalt welke
vaardigheden gewenst zijn. De arbeidsmarkt
bepaalt welke opleidingen ‘slim’ zijn. Politiek en

De mogelijkheid tot het verwerven van de
gewenste kwalificaties wordt ook in Nederland
maatschappelijk sterk ingeperkt. Net zoals zwarten in de Verenigde Staten veel sneller en gemakkelijker de doodstraf krijgen, worden kinderen
van bepaalde allochtone afkomst in Nederland
zelfs na een foutloze Cito-toets in het schooladvies
toch maar alvast omlaaggeschaald. Andersom
krijgen scholen met achterstandsleerlingen geen
reguliere extra bekostiging van het ministerie van
Onderwijs als de ouders van deze kinderen een
jaar mbo hebben gedaan; dan vallen ze in de categorie ‘hoogopgeleide ouders’.5 Hier wordt cynisch
geïnstitutionaliseerd om geld uit te sparen en niet
werkelijk in te zetten om achterstanden weg te
werken en dus gelijke kansen te creëren.
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Een derde restrictie doet zich voor bij de toegankelijkheid van ‘slimme’ opleidingen. Recent
onderzoek 3 in de westerse wereld laat zien dat
deze opleidingen bepaald niet openstaan voor
iedereen die zich hiervoor weet te kwalificeren. De
status en het vermogen van de ouders tellen wel
degelijk mee, in de westerse wereld zelfs bovenal
in de Verenigde Staten. Zoals David Wessel in het
voorjaar van 2005 opmerkte op de voorpagina
van de Wall Street Journal: de beste onderzoeken
ondersteunen op geen enkele wijze ‘de notie dat
de VS een meritocratie is waar talenten en ambitie
er meer toe doen dan de ouders en klasse’. In
werkelijkheid zijn de kansen dat een kind dat in
armoede wordt geboren kan opklimmen tot een
hogere klasse zelfs kleiner in de VS dan in het

Arthur Olof De MeritoMarkt: ik ben toch niet gek!?

De MeritoMarkt:
ik ben toch niet gek!?

sterker ‘klassenbepaalde Europa’. De VS en hun
kleine partner Engeland zijn ‘de minst mobiele
samenlevingen’ onder de ‘rijkste landen’ van de
wereld. Frankrijk en Duitsland zijn al wat mobieler dan de VS, en Canada en de Noord-Europese
landen het meest.4

Meritocratie

door Arthur Olof

bestuurders menen vervolgens vanuit dezelfde
redenering (ten onrechte) het wapen in handen te
hebben om in tijden van bezuinigingen het mes te
zetten in opleidingen en instellingen die maatschappelijk ‘minder relevant’ zijn. Terwijl overheden juist als taak hebben om in stand te houden
wat ‘waardevrij’ maatschappelijk relevant is, maar
zich met de vrije marktwerking alleen niet weet
te bedruipen. Nieuwe inzichten, ontdekkingen en
paradigmawisselingen zijn immers vaak alleen te
verwachten als er geen korte termijn profijt te halen
is, gaan zelfs vaak in tegen gevestigde belangen.
Denk aan het gevecht van de olie-industrie met
duurzame energie of de mate waarin overheden
benzineslurpende ‘SUVverds’ aanpakken.
Een navrant Hollands voorbeeld op institutioneel
niveau is de publieke omroep die de commerciële
achternagaat en alles langs de meetlat legt van
kijk- en luistercijfers (nog onlangs2 draaide
minister Plasterk het hele zaakje speels om door
te stellen dat ‘de publieke omroep ten principale
niet een aanvullende rol heeft ten opzichte van
de commerciële omroepen’), om nog maar te
zwijgen van de met regelmaat terugkerende
moord en doodslag onder kunstinstellingen.
Met andere woorden, wij brengen geld bijeen (in
onze overheid) om dingen te betalen die we niet
willen missen maar die zichzelf (nog) niet kunnen
financieren, wat die overheid zelf als argument
gebruikt om ze niet meer te financieren. Dit kafkaëske mechaniek draait op volle toeren: adhd-tv
wordt adhd-politiek.
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De meritocratische samenleving lijkt goed te passen binnen het
sociaal-liberale gedachtegoed. Het adagium van de meritocratie,
dat een ieder kan verwerven wat hij/zij verdient (de Amerikaanse
droom), klinkt als een ideale combinatie van gelijke kansen en
loon naar werken. Het impliceert ‘vertrouw op de eigen kracht
van mensen’ en ‘beloon prestatie, en deel de welvaart’, zoals de
richtingwijzers van D66 stellen.1 Toch zitten er nogal wat haken
en ogen aan zo’n samenleving. Een slagvaardige en daadkrachtige
overheid moet de randvoorwaarden voor de meritocratie creëren.
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Zelfs wie door al deze schiftingen komt, over de
gewenste talenten beschikt en alle hordes met
succes neemt, kan bij het solliciteren nog het
slachtoffer worden van discriminatie op basis
van geslacht, afkomst of leeftijd (wat allemaal in
strijd is met meritocratie). En eenmaal binnen
kan men op de werkplek nog stuiten op culturele

‘Niet iemands talenten
en prestaties bepalen
hoe voorspoedig het
hem maatschappelijk
zal gaan, maar de
maatschappelijke
relevantie van dat
talent en die prestaties’
fenomenen als het verschil tussen het ‘Rijnlandse’
en ‘Angelsaksische’ model. Matthieu Weggeman 6,
hoogleraar Organisatiekunde aan de TU Eindhoven, illustreert dat met de overname van drie
traditionele Belgische bierbrouwers door het
Amerikaanse InBev, nummer twee van de wereld:
‘Ze hebben Amerikaanse procedures ingevoerd en
dat heeft enorm veel weerstand gewekt: allereerst
mocht tijdens de lunch geen pintje meer gedronken worden […] Maar waar ze zich nog meer aan
ergerden, was dat de gepensioneerden niet meer
in de bedrijfskantine mochten komen. Moet je je
voorstellen, die brouwerijen staan in een dorp,
mensen hebben daar veertig jaar gewerkt, die
verzamelden zich nu aan de poort, rookten een
sjekje, en praatten met de mensen van binnen die
nog geen 65 waren. Of ketel 4 het nou nog hield,
hoe het hop zich gedroeg bij die temperatuur,
dat soort dingen. Soms was er iets mis met zo’n
ketel, en tsja, daar moest je dan toch echt Tom
voor hebben, oude Tom. Dan moesten ze een
briefje regelen en een geheimhoudingsverklaring
ondertekenen van die man die daar veertig jaar

had gewerkt en met liefde elke dag aan de poort
stond. Dat is de ontaarding van het Amerikaanse
planning- en controlsysteem, dat gaat niet over
mensen, alleen over systemen […] Al die procedures hebben te maken met een gebrek aan
vertrouwen in de mensen’. Het spreekt vanzelf
dat dit niet resulteert in hogere kwaliteit van het
eindproduct of arbeidsvreugde met bijbehorende
arbeidsproductiviteit.

Mous Het nut van de mens
Door een grillig samenspel van lot en liefde kwam Wisse in mijn leven. Hij is
nu zestien, met alles wat daarbij hoort. Onzekerheid, eenzaamheid, het belang
van het uiterlijk; tergende indolentie die zich afwisselt met tomeloze sportieve
energie. En dan de meisjes. Als schikgodinnen besturen zij het lot van zijn
jongenshart. Het is niet gemakkelijk om zo jong te zijn, er wachten je nog
zoveel mijlpalen waarvan je niet eens weet of je die wilt bereiken. Toch wordt
uitgerekend in die periode van je gevraagd om keuzes te maken voor studie
en beroep. Wisse droomt van fancy laptops, behaalde kampioenschappen en
beroemdheid in het algemeen. Want die levert de aandacht op die hij zoekt,
niet zozeer van liefhebbende ouders als wel van bewonderende vrienden en
lonkende jongedames. Over dat laatste zwijgt hij overigens. Een enthousiaste
school verzekert hem in alle toonaarden dat de toekomst aan zijn voeten
ligt, dat de wereld van hem is, dat hij kan doen wat hij wil. Heel benauwend
allemaal, iets moeten worden terwijl je heus al vast iemand bent.

Conclusie
In een optimale, eerlijke meritocratie bestaat
een ideale sociaal-liberale balans tussen kansen
en de vrijheid om mogelijkheden te benutten.
De toegankelijkheid van het onderwijs is daarbij
cruciaal; dat is een overheidstaak. Elke vorm van
discriminatie moet uiteraard aan de kaak worden
gesteld; daarvoor hebben we een rechtsstaat. Het
apparaat en de systemen die voor een eerlijke
meritocratie nodig zijn, bestaan maar worden niet
altijd in die geest toegepast, of worden zelfs tot
doel op zich verheven. Dat gevaar is altijd aanwezig zodra een overheidsdienaar of controleur zich
ontpopt tot de ster van de show en als apparatsjik
de lakens gaat uitdelen, of juist de hand op de
knip houdt. En hoe meer regels, des te meer interpretaties en interpreten, des te groter dat risico.
Ambtenaren in een commissie zetten om hier wat
aan te doen, is hetzelfde als de kalkoen vragen om
zijn mening over het kerstmaal.

Mijn moeder is 88. Zij houdt mij voor dat van zestig tot tachtig prachtig is,
maar van tachtig tot honderd bedonderd. Afgezien van de onvermijdelijke
lichamelijke slijtage functioneert zij prima, is op de hoogte van de politieke
waan van de dag, heeft even verrassend progressieve als conservatieve standpunten. Enerzijds gruwt zij van populisme en vreemdelingenhaat, anderzijds
negeren in haar ogen de ouders van tegenwoordig hun belangrijkste verantwoordelijkheid uit egocentrische materiële motieven. Zij heeft met het
stijgen der jaren het gevoel gekregen geen weerklank te vinden in de moderne
maatschappij. Buitengesloten sinds zij haar jarenlange vrijwilligerswerk heeft
moeten opgeven. Zij lijdt aan treurigmakende nutteloosheid en de angst haar
omgeving langzaam maar zeker meer last dan vreugde te bezorgen.
Zelf werk ik nu al weer twee jaar niet meer in loondienst. Als typische babyboomer meende ik mij te moeten losmaken uit werk dat meer negatieve dan
positieve energie genereerde. In mijn hedonistische generatie moet werk je iets
brengen, kan de inspanning niet van één kant komen. Dankzij onze welvaart
zijn wij een nogal vrijblijvende relatie aangegaan met ons maatschappelijk
nut. Toen ik in 1967 voor het eerst mocht stemmen bestond gelukkig D66 al,
dus heb ik altijd mogen kiezen voor zelfontplooiing, non-conformisme en
het slechten van de verzuilde maatschappij. Precies na 400 jaar een nieuwe
Beeldenstorm.

Arthur Olof is redacteur van idee.

1 Vijf richtingwijzers zoals opgesteld in het Tweede Kamerverkiezingsprogramma (2006).
2 ‘Concertzender mag wel weg van Plasterk’ (2009), NRC Handelsblad
18.9.2009.
3 Jo Blanden, Paul Gregg and Stephen Machin (2005). ‘Intergenerational Mobility in Europe and North America, A Report Supported
by the Sutton Trust’, London: Centre for Economic Performance,
aangehaald in Suvrat Raju (2008), ‘The American Dream’ 16.11.2008
Znet.
4 Uit artikel Paul Street http://www.zmag.org/znet/viewArticle/14317
5 Derk Walters, ‘Achterstand bestaat niet. Hoe het Mozaïek de beste
school van Arnhem werd’ (2008), NRC Handelsblad, 13.12.2008.
6 Brigitte Hoogendoorn, Marijne Vos, Eline Crijns (2006). Schitterend
Organiseren. Den Haag: Sdu, p. 45.

Marijke Mous

Deze keer brengt onze partij een themanummer uit over maatschappelijke
verdienste en de positie die een mens daaraan zou kunnen ontlenen. Wisse,
mijn moeder en ik hebben daar misschien wel ideeën over, maar we doen er in
dat model niet toe. Wij dragen maatschappelijk niet bij, wij lijden aan twijfels
en reflectie op eigen functioneren. Meritocratie gaat over mensen tussen, pakweg, 25 en 60. Vijfendertig jaar op een gemiddelde leeftijd van tachtig of meer.
Dat pleit, gezien de vergrijzing, dan toch minstens voor een emeritocratie.
Maar hoe dan ook, D66-ers maken weinig kans op een gunstige beoordeling.
Want wie vindt maatschappijkritische mensen nuttig?
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door Paul Lucardie

Meritocratie is eigenlijk een hybride woord: merito
komt uit het Latijn (meritum = verdienste), cratie
uit het Grieks (kratos = macht, regering). Zoeken
we een zuivere Griekse term voor de ‘regering
van verdienstelijken’, dan komt ‘aristocratie’
waarschijnlijk het meest in de buurt: ‘aristos’
betekent immers ‘de beste’. Deze taalexcursie
geeft al aan dat meritocratie op gespannen voet
kan staan met democratie. Een regering van
verdienstelijken is niet een regering van het volk
– ook niet als het volk die verdienstelijken heeft
gekozen. Elke (democratische) verkiezing leidt
in principe tot een vorm van aristocratie, zoals
Aristoteles al vaststelde. Het politieke bestel dat
we in Nederland kennen – en in de meeste andere
landen tegenwoordig – is dan ook eigenlijk een
mengvorm tussen aristocratie en democratie. De
meeste besluiten worden door een betrekkelijk
kleine groep politici – de aristoi – genomen, maar
de samenstelling van die groep wordt voor een
groot deel bepaald door de demos, het volk. Het
volk mag immers op verkiezingsdag een keuze

maken uit de kandidaten die de politieke partijen
voor Tweede Kamer, Staten of gemeenteraad
geselecteerd hebben. Politieke partijen vervullen
hiermee een centrale rol in ons bestel.
Binnen een partij strijden meritocratische
(aristocratische) en democratische principes om
voorrang. Aan de ene kant zoekt een partij naar
kandidaten die uitblinken in hun vak, specialistische kennis op bepaalde beleidsterreinen hebben
vergaard en groot aanzien en populariteit in de
samenleving genieten – of dat nu als hoogleraar
is of als sportheld. Aan de andere kant moeten
de kandidaten niet te ver van het volk afstaan en
dienen ze te weten wat het volk wil. Sommige
partijen leggen meer nadruk op het democratische principe, andere op het meritocratische.
Een evenwicht tussen beide principes lijkt me
wenselijk – maar staat in toenemende mate onder
druk, zoals ik hieronder poog aan te tonen.
Massapartijen
De ideologisch of levensbeschouwelijk geïnspi-

reerde massapartij die eind 19e eeuw ontstond,
trachtte zoveel mogelijk het volk, of liever gezegd
een deel van het volk, te vertegenwoordigen – uiteraard binnen de context van de eigen ideologie.
De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (sdap)
richtte zich vooral op de arbeidersklasse, de AntiRevolutionaire Partij (arp) op de Calvinisten, de
Katholieke Volkspartij (kvp) en haar voorgangers
op het katholieke volksdeel. De interne democratie was in de centraal en hiërarchisch opgebouwde
massapartij verre van volmaakt, maar in theorie
beslisten de leden over de kandidatenlijst en
het verkiezingsprogram. En in theorie vormden
de leden van alle partijen samen het volk – of
tenminste een dwarsdoorsnede uit het volk. Elke
kiezer werd opgeroepen om lid te worden of
tenminste de partijkrant te lezen en deel te nemen
aan betogingen en andere partijactiviteiten. Anno
1950 was ongeveer een kwart van de katholieke
kiezers lid van de kvp. Het verkiezingsprogram
vormde een samenvatting van de belangrijke eisen
en belangen van het volk(sdeel). De door de partij

voorgedragen volksvertegenwoordigers moesten
in de eerste plaats dat programma uitvoeren,
de ideologie uitdragen en het belang van hun
volksdeel behartigen. Vaak vertegenwoordigden
ze bovendien nog een georganiseerd deelbelang
binnen hun partij; zo telde de Kamerfractie van
de kvp meestal wel één of meer bestuurders van
de katholieke vakbeweging en van de katholieke
boeren- en tuindersbond. Deskundigheid kwam
op de tweede plaats – tot ongenoegen van sommige intellectuelen in die massapartijen.
Kaderpartijen:
van notabelenpartij naar campagnepartij
Tegenover de ideologische massapartij stond in de
19e eeuw de pragmatische kaderpartij, soms ook
notabelenpartij genoemd. Dat was een tamelijk los
verbond van lokale kiesverenigingen die eigenlijk
alleen als taak hadden om (lokaal of landelijk)
vooraanstaande en bekende kandidaten te werven
en bij hun verkiezingscampagne te steunen. De
gekozen kandidaten werden geacht het landsbe-

Meritocratie

De spagaat van politieke partijen

Paul Lucardie Meritocratie vs democratie

meritocratie <vs> demo cratie
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Nederlandse politieke partijen bevinden zich in een spagaat.
Aan de ene kant willen ze politici rekruteren op basis van hun
expertise, verdienste of vaardigheden. Aan de andere kant moeten
politici dicht bij ‘het volk’ of de leden staan, en moeten ze weten
wat zij willen. Het eerste, meritocratische principe lijkt de laatste
decennia steeds belangrijker te worden. Met het risico van vervreemding van het volk.

‘De Kamerfractie van de kvp telde meestal wel
één of meer bestuurders van de katholieke
vakbeweging en van de katholieke boeren- en
tuindersbond. Deskundigheid kwam op de
tweede plaats – tot ongenoegen van sommige
intellectuelen in die massapartijen’

Meritocratische tendensen
Niet alleen in de politiek maar in de hele samenleving lijkt de behoefte aan professionalisering
en meritocratie toe te nemen. Als een bepaalde
handeling ‘onprofessioneel’ genoemd wordt,
geldt dat als zware kritiek – op het sportveld, in de
klas, op het toneel, bij de politie en in de politiek.
Politicus wordt steeds meer een beroep waarvoor
je na je studie kunt kiezen, net als accountant,
arts of advocaat. Om volksvertegenwoordiger te
worden, hoef je niet meer jaren partijkrantjes
rond te brengen – dat gaat via internet tegenwoordig. Je kunt vaak volstaan met het bijwonen
van een enkele vergadering; of zelfs wachten tot
je voorgedragen wordt en dan gauw lid worden
van de partij die je kandidaat wil stellen. Terwijl
de partijen profesioneler worden, lopen de leden
weg – dat geldt overigens niet alleen voor politieke
partijen, maar ook voor vakbonden, kerken en veel
andere verenigingen. Burgers volgen de politiek
hoogstens op afstand, via krant, tv of internet. De
afstand tussen professionele politici en ongeorganiseerde kiezers groeit dan ook gestaag – in de
waarneming van beide. Interne democratisering
van partijen kan die afstand niet overbruggen.
Of externe democratisering van het politiek
bestel dat wel kan, moet nog blijken. Invoering
van een referendum kan de partijloze burger wel
enige invloed bieden, maar kan ook tot frustratie
leiden. Dat geldt ook voor andere mogelijkheden,
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zoals recall – het recht om bestuurders en volksvertegenwoordigers tussentijds af te zetten – en
invoering van burgerfora: door een vorm van
loting geselecteerde groepen burgers die hun
mening geven over een bepaald probleem. Zelfs
indien de Eerste Kamer door loting een nagenoeg
perfecte afspiegeling van de bevolking zou vormen – een radicaal idee dat door kleine groepen in
diverse landen geopperd wordt – is niet zeker dat
de bevolking zich daarin ook zal herkennen.
Niettemin lijkt het wenselijk dat juist een moderne kaderpartij zich met dit soort voorstellen
bezig houdt, omdat ze geen illusies meer koestert
dat ze als massapartij zelf het volk belichaamt. En
af en toe op straat of in een café ‘naar de burger
luisteren’ is natuurlijk niet voldoende.
Men moet echter evenmin de illusie koesteren dat
referendum, recall of burgerfora ons een zuivere
democratie zullen brengen waarin het hele volk
deelneemt aan het besluitvormingsproces. Het
zou mijns inziens al heel wat waard zijn als de
toenemende meritocratiseringstendens enigszins
afgeremd of gecompenseerd zou kunnen worden.
Gebeurt dat niet, dan kunnen we in ‘The Rise of the
Meritocracy, 1870-2033’ lezen wat ons waarschijnlijk
te wachten staat. De Britse socioloog Michael
Young liet al vijftig jaar geleden in deze satire zien
hoe de ongediplomeerde massa uiteindelijk tegen
de academisch gevormde elite in opstand komt – en
niet meer electoraal maar met geweld. De spanning
tussen democratische retoriek en aristocratische
praktijk zou tegen 2033 te groot worden. Zo ver zijn
we nog niet, gelukkig, maar kunnen we ons veroorloven de spanning veel verder op te laten lopen?

Paul Lucardie Meritocratie vs democratie

kiezers wordt doorgaans lid van de partij die ze
steunen (bij sgp, ChristenUnie en sp iets meer; bij
pvda en cda iets minder).

Meritocratie

PVV en D66
Een extreem voorbeeld van een dergelijke campagnepartij lijkt de Partij voor de Vrijheid (pvv),
die wel een (kleine) professionele staf heeft maar
vooralsnog geen leden – afgezien van Wilders.
Leden vormen volgens Wilders maar al te vaak een
barrière tussen het volk en zijn vertegenwoordigers. Op het eerste gezicht is de pvv niet erg prag-

matisch, gezien het fanatisme waarmee ze haar
standpunten over de Islam uitdraagt. Op staatkundig gebied lijkt ze ook vrij consequent naar
democratisering te streven. Echter, op veel andere
punten en met name op sociaal-economisch terrein past ze haar standpunten soepel aan. Wilders
zoekt met zorg kandidaten uit met een zekere
staat van dienst op maatschappelijk terrein en
niet zozeer een zware ideologische bagage.
En D66? De Democraten hebben wel een ideologie, het sociaal-liberalisme, maar gaan daar
pragmatisch mee om. Volksvertegenwoordigers
krijgen geen strikt mandaat mee, maar genieten
tamelijk veel vrijheid. Ze worden – naar mijn indruk – veelal ook op deskundigheid geselecteerd.
D66 is geen massapartij, maar gunt haar leden via
ledencongres en partijreferenda meer invloed op
kandidaatstelling en programmatische besluiten
dan de meeste andere partijen. Ze heeft dus iets
van beide typen in zich, maar wellicht toch iets
meer kenmerken van een moderne kaderpartij
of campagnepartij dan van een ideologische
massa- of volkspartij. Merkwaardig genoeg streeft
D66 bovendien naar soortgelijke staatkundige
hervormingen als de pvv. Beide willen het bestel
democratiseren door invoering van een referendum en directe verkiezing van minister-president,
burgemeester en Commissaris van de Koningin,
terwijl ze op andere terreinen, met name het immigratie- en integratiebeleid, diametraal tegenover elkaar staan. Dat D66 de interne democratie
koestert en de pvv die totaal afwijst, is natuurlijk
van belang voor de leden, maar niet voor de
kiezers. Hoogstens twee of drie procent van de
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bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit artikel is te beluisteren als Podcast
www.d66.nl/kennis/item/podcast_idee

idee oktober 2009

16

lang te dienen volgens eigen eer en geweten en
werden daarbij nauwelijks gehinderd door een
verkiezingsprogram. Ze zagen zich eerder als
gevolmachtigde (trustee) dan als afgevaardigde
(delegate) van het volk dat hen gekozen had.
In de loop van de 20e eeuw hebben de ideologische
massapartijen hun ideologie laten verwateren en
hun massale aanhang verloren; ze noemen zich
nu meestal ‘volkspartijen’ en hebben kenmerken
van de pragmatische kaderpartij overgenomen.
De sp en de ChristenUnie vertonen wellicht nog de
meeste trekken van een ideologische massapartij
(ook al is de massa bij de ChristenUnie niet zo heel
groot). De notabelenpartijen zijn verdwenen of hebben zich gemoderniseerd. De moderne kaderpartij
heeft een permanente, professionele staf en voert
bijna permanent campagne – ze wordt dan ook wel
campagnepartij genoemd. Ze stelt wel verkiezingsprogramma’s op, maar laat haar kandidaten toch
betrekkelijk vrij in de uitvoering daarvan. Kandidaten worden vooral geselecteerd op deskundigheid
en maatschappelijke ervaring. Ze hebben nauwelijks nog banden met de georganiseerde achterban
– die trouwens steeds minder georganiseerd en
steeds meer geïndividualiseerd raakt.

Niet voordringen!
Voor een partij als D66, waarin de ontplooiing van
individuen centraal staat, leeft het meritocratische ideaal sterk. Toch is er heel wat op dit ideaal
af te dingen. Zo zijn het altijd dezelfde mensen die
op alle vlakken winnen (inkomen, gezondheid,
woning, sport, cultuur). Deze winnaars kunnen
bepalen wat als verdienste mag gelden en houden
verliezers buiten de poort. Mensen aan de onderkant van de samenleving hebben in een harde
meritocratie niets meer te hopen of te verwachten,
want zij hebben hun verlies immers alleen aan
zichzelf wijten. Het gevaar daarvan is, en velen
zien de opmars van de pvv als zodanig, dat lagere
klassen gaan morren omdat zij het gevoel hebben
geregeerd te worden door linkse intellectuelen
en een professionele, hooggeschoolde elite. En in
een meritocratie lijkt het wel alsof iedereen gelijke
kansen heeft, maar in werkelijkheid zijn er allerlei
groepsgebonden achterstanden die van ouder op
kind worden doorgegeven. Hetzelfde geldt voor
gezonde mensen: wie gezond is, heeft het in het
leven een stuk eenvoudiger dan iemand die vanaf

de geboorte chronisch ziek is. Het lijkt dus wel
alsof iedereen gelijk aan de start komt, maar in
werkelijkheid zijn gezonde mensen, of mensen
die uit een goed nest komen, al veel dichter bij de
finish dan diegenen in een achterstandspositie.
Milde meritocratie
Als D66 dus al een meritocratische partij wil zijn,
dan zal ze op z’n best voor een ‘milde’ vorm van
meritocratie kunnen zijn, een ‘sociale meritocratie’, waar de scherpe kantjes vanaf zijn geslepen.
Een van de wijzen waarop die scherpe kantjes van
een harde meritocratie geslepen kunnen worden is
door meritocratische principes in bepaalde delen
van de samenleving geen, of een ondergeschikte
rol te laten spelen; bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Een meritocratie kent immers altijd
verliezers: mensen die maar weinig talent hebben,
vanuit een sociale of culturele achterstandspositie
beginnen, onderweg gestruikeld zijn, chronisch
ziek zijn, of domweg geen zin hebben om zich
in de strijd met andere mensen te mengen. Deze

Schijngestaltes van meritocratie
Daarmee zou dit een kort artikel kunnen zijn: meritocratie heeft in de gezondheidszorg geen plaats.
Dat wil echter niet zeggen dat er niet regelmatig
voorstellen worden gedaan om meritocratische
principes te introduceren, of dat er allerlei
schijngestaltes van meritocratie bestaan. Wie
kent niet het voorbeeld van de topvoetballer of de
concertpianist met een geblesseerd lichaamsdeel,
die dezelfde middag nog geopereerd wordt terwijl
‘gewone’ mensen daar soms maanden op moeten
wachten (hoewel dat sinds de introductie van de

Hetzelfde argument gaat op als bijvoorbeeld wordt
voorgesteld dat artsen en verpleegkundigen als eersten aan de beurt zouden moeten zijn als schaarse
griepvaccins moeten worden verdeeld. Dit zou om
twee redenen rechtvaardig kunnen zijn. Allereerst
lopen artsen en verpleegkundigen meer risico
op besmetting, omdat zij nou eenmaal met veel
besmette mensen in aanraking komen. Het lijkt
eerlijk om hen tegen een dergelijk verhoogd risico
te beschermen, ook omdat het een maatschappelijk
belang is dat zij dit risico dragen. Een tweede reden
is dat het in het belang is van patiënten dat er voldoende artsen en verpleegkundigen zijn, en dat die
zorgverleners hen niet zullen besmetten met het
griepvirus. Patiënten komen naar het ziekenhuis
om beter te worden, niet om een besmetting op te
lopen. Het als eerste vaccineren van zorgverleners
is dus niet alleen in het belang van die zorgverleners zelf, maar is ook in het belang van patiënten
en de maatschappij als geheel. Over het vaccineren
van politici (en filosofen…) zou waarschijnlijk veel
meer discussie ontstaan.			
>>
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Gezondheidszorg als fundament
van sociale meritocratie

marktwerking een stuk beter gaat – maar daar
hoor je de sp dan weer nooit over). Het is de vraag
of hier sprake is van meritocratie, in de zin dat
iemands verdiensten meewegen bij het verdelen
van gezondheidszorg. In de gezondheidszorg
is het een goed principe dat de meest urgente
patiënten het eerst geholpen worden. Maar wat
urgent is wordt niet alleen bepaald door de aard
van de aandoening, maar ook door de persoon van
de patiënt. Voor een concertpianist bijvoorbeeld,
heeft een geblesseerde pols een veel grotere
impact op het leven dan voor bijvoorbeeld een
hoogleraar Duits, voor wie een polsblessure lastig,
maar niet onoverkomelijk is. Een longontsteking
zal bij een peuter altijd met antibiotica bestreden
worden, terwijl daar bij een terminale Alzheimerpatiënt waarschijnlijk nog eens over nagedacht zal
worden. Dat is niet omdat de peuter maatschappelijk meer waard zou zijn, maar omdat de peuter
waarschijnlijk veel belang zal hebben bij een
antibioticakuur, terwijl de Alzheimerpatiënt mogelijk meer belang heeft bij een goede dood. Goede
zorg houdt dus altijd rekening met de persoon van
de patiënt, maar dat is wat anders dan zeggen dat
iemands maatschappelijke verdienste een rol mag
spelen bij de verdeling van zorg.

Meritocratie

door Gert van Dijk

verliezers op bijvoorbeeld de arbeids-, gezondheids, onderwijs- of huwelijksmarkt, moeten
er in ieder geval op kunnen rekenen dat in hun
basisbehoeftes zal worden voorzien: voedsel,
huisvesting en gezondheidszorg. Niet iedereen
is immers bij geboorte gezegend met een goede
gezondheid, en het is aan de gezondheidszorg om
ervoor te zorgen dat in ieder geval een deel van die
verschillen rechtgezet wordt.
Een goed functionerende meritocratie vereist dat
er niet al bij de start van de race onrechtvaardige
achterstanden bestaan. Het zou ook niet eerlijk
zijn als bij de Olympische Spelen sommige hardlopers eerder zouden mogen starten dan andere. Dat
wil niet zeggen dat de gezondheidszorg tot taak
heeft een lichamelijk gehandicapte op Olympisch niveau te brengen, maar wel om ‘normaal
functioneren’ zoveel mogelijk te bereiken. Zoals
de Amerikaanse filosoof Norman Daniels stelt:
‘the goal of health care, or at least public health care,
is to maintain or restore normal functioning as far
as possible, but not beyond’. Dit impliceert een
verdeling van publieke gezondheidszorgmiddelen
op basis van medische noodzaak, niet op basis van
maatschappelijke verdienste. Gezondheidszorg
onderscheidt zich hierin van behoeftes als voedsel
en onderdak, waaraan iedereen in gelijke mate
behoefte heeft: ‘eten moeten we allemaal’. De
behoefte aan gezondheidszorg is echter ongelijk
verdeeld: sommigen zijn gezegend met een goede
gezondheid, anderen zijn hun hele leven afhankelijk van gezondheidszorg. Voor een ‘fair equality
of opportunity’ – een eerlijke meritocratische start
– is het noodzakelijk dat diegenen met de grootste
behoefte aan gezondheidszorg ook de meeste middelen krijgen toebedeeld.
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Mogen artsen en verpleegkundigen als eerste gevaccineerd worden bij een griepepidemie? Moeten alcoholisten in aanmerking
komen voor een levertransplantatie? Rokende vrouwen voor een
ivf-behandeling? In zijn algemeenheid dienen meritocratische
principes in de publieke gezondheidszorg geen rol te spelen,
maar er zijn uitzonderingen.

Ik weet zeker dat mijn patiënte en ik er wel
uitkomen.

Drs. Anjoke J.M.
Huisjes
Gyneacologe Gelre
Ziekenhuizen Apeldoorn

Iets anders wordt het wanneer het voort laten
duren van bepaald gedrag de zorg minder effectief
zal maken. Denk aan rokende of obese vrouwen
die een ivf-behandeling willen, terwijl bekend is
dat roken en overgewicht de kans op succes van
ivf sterk verkleinen. Is het gerechtvaardigd deze
vrouwen te vragen eerst af te vallen of te stoppen
met roken, vooraleer met de behandeling wordt
begonnen? Zou dat toch niet een gerechtvaardigde vorm van meritocratie in de zorg zijn?
Artsen hebben de plicht om alleen behandelingen
aan te bieden die medisch zinvol zijn. Als de kans

meer jonger kunnen worden. In zekere zin speelt
verdienste dus alleen indirect een rol: vrouwen die
erin slagen om af te vallen of te stoppen met roken
hebben een grotere kans om (al dan niet door
middel van ivf ) zwanger te worden. Een dergelijke
vorm van indirecte meritocratie lijkt echter goed
te verdedigen. Artsen hebben de plicht om alleen
medisch zinvolle behandelingen aan te bieden,
maar wat medisch zinvol is, wordt mede bepaald
door de medische situatie van de patiënt, en die
situatie wordt weer bepaald door het gedrag van
de patiënt. Zo beschouwd kan het gerechtvaardigd
zijn om obese of rokende vrouwen een ivfbehandeling te ontzeggen. Niet omdat ze gestraft
moeten worden voor hun gedrag, maar omdat
het roken de kans op succes te klein maakt om de
ingreep te kunnen rechtvaardigen.
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mensen. Ouder wordende mensen krijgen immers
veel vaker ouderdomskwalen zoals Alzheimer. En,
zoals gezondheidseconomen het uitdrukken: ‘de
geest kost het meest’.

op succes van een bepaalde behandeling, zoals ivf,
onder een bepaalde grens zakt, dan hebben artsen
het recht – of zelfs de plicht - deze behandeling
aan patiënten te ontzeggen, op grond van het feit
dat het om een medisch zinloze behandeling gaat.
Er is ook niemand die het onrechtvaardig vindt
als vrouwen van 45 geen IVF meer krijgen: de kans
op succes is hier te klein om de riskante ingreep
te kunnen rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor
rokende of obese vrouwen. Als besloten wordt
om dergelijke vrouwen een ivf-behandeling te
ontzeggen, dan zou dat niet een straf zijn voor in
het verleden getoond gedrag, maar omdat hun
medische situatie hen ongeschikt maakt voor het
ondergaan van een bepaalde behandeling. Of ze
nu medisch ongeschikt zijn omdat ze te oud zijn
of obees is feitelijk irrelevant. Het enige verschil
tussen vrouwen die obees zijn en vrouwen die
te oud zijn, is dat obese vrouwen nog in staat
zijn hun medische situatie te veranderen door
af te vallen, terwijl vrouwen die te oud zijn niet

Conclusie
Meritocratie hoort in de publieke gezondheidszorg dus niet thuis. Dat is niet alleen omdat
het zielig is als arme mensen geen zorg zouden
krijgen, of omdat we er een hekel aan hebben om
zieke mensen op straat te zien liggen. Een rechtvaardige verdeling van publieke gezondheidszorgmiddelen, op basis van medische noodzaak,
niet op basis van maatschappelijke verdienste,
ligt aan de basis van een rechtvaardige, sociale
meritocratie.
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‘Goede zorg houdt altijd rekening met de persoon
van de patiënt, maar dat is wat anders dan zeggen
dat iemands maatschappelijke verdienste een rol
mag spelen bij de verdeling van zorg’

Meritocratie

Neem die patiënte van gisteren: komt op mijn
spreekuur en verzoekt mij om niet-medische redenen om een keizersnee. Deze mevrouw vindt mij een
goede dokter als ik naar haar luister en de keizersnee
verricht. Daar hoef ik bij mijn collega’s niet zonder
meer mee aan te komen; zij vinden mij een goede
dokter als ik deze keizersnee niet zomaar doe, maar
mij aan de richtlijn van de beroepsgroep houd. Voor
de overheid hangt het er maar net van af hoeveel
keizersneden ik dit jaar al gedaan heb; deze vindt
mij namelijk een goede dokter als ik voldoe aan een
willekeurig lijstje van (overigens niet-gevalideerde)
prestatie-indicatoren. Volgens de media ben ik
een goede dokter als mijn patiënte geen klachten
heeft; dus moet ik de keizersnee doen - tenzij er een
complicatie optreedt of ik een fout maak, dan ben
ik alsnog een slechte dokter. De zorgverzekeraar
van deze mevrouw vindt mij een goede dokter als
ik zoveel mogelijk werk lever voor zo min mogelijk
geld. Dus die heeft liever geen keizersnede. Voor het
regionale ziekenhuis waar ik werk hangt het ervan
af of het kostenprofiel van de Diagnose-BehandelCombinatie ‘keizersnee’ winstgevend of verliesgevend is. Het academische ziekenhuis waar ik mee
samenwerk vindt mij een goede dokter als ik het lot
laat beslissen door mijn patiënte te ‘randomiseren’
in een medische trial en daarover te publiceren.
Graag word ik op mijn merites beoordeeld. In dit mer
à boire aan interpretaties daarvan laat ik me echter
vooral leiden door mijn eigen standaard: hoe zou ik
behandeld willen worden als ik op mijn spreekuur
tegenover mezelf zat?

Eigen gedrag en het recht op zorg
Ook hier geen meritocratie dus. Maar als iemand
zelf schuld heeft aan een bepaalde aandoening,
zoals kanker, mag je zo iemand dan niet een
deel van de zorg onthouden? Moeten rokers wel
dure kankermedicijnen krijgen? Alcoholisten
een levertransplantatie? Feitelijk gaat het hier
om voorstellen om omgekeerde meritocratische
principes in de zorg te introduceren. Het zou immers niet gaan om ‘meer zorg voor mensen die het
verdienen’, maar om ‘minder zorg voor mensen
die hun ziekte aan zichzelf te wijten hebben’. Dergelijke oproepen om meritocratische principes in
de zorg te introduceren klinken in eerste instantie
heel voor de hand liggend. Als iemand zich niet
om de eigen gezondheid bekommert, waarom zou
de gemeenschap dat dan wel moeten doen? Toch
zijn dergelijke voorstellen om meerdere redenen
praktisch en principieel ongewenst en vrijwel
onmogelijk te implementeren. Allereerst: wie zegt
dat de kwaal door het eigen gedrag is gekomen?
Er zijn mensen die nooit gerookt hebben, en
desondanks longkanker krijgen. En veel mensen
hebben in hun jeugd gerookt, maar zijn daar
later mee gestopt. Bovendien: kanker wordt vaak
veroorzaakt door meerdere factoren. Deels hangen
die factoren samen met leefstijl, maar deels ook
met aanleg (het borstkankergen), en andere
factoren waarop de patiënt geen invloed heeft
(rokende ouders, opgroeien in een wijk met veel
luchtvervuiling). Wie opgroeit in een omgeving
waar roken de gewoonste zaak van de wereld is,
zal het veel moeilijker hebben niet te gaan roken
dan iemand in een niet-rokende omgeving. In
hoeverre is het feit dat iemand rookt dan daadwerkelijk een kwestie van vrije wil waar iemand
verantwoordelijk voor is te houden? En wie gaat
het oordeel daarover uitspreken?
Een hierbij horend misverstand is dat patiënten
die hun kwaal aan hun eigen gedrag te danken
hebben een groter beslag zouden leggen op publieke gezondheidszorgmiddelen. In de praktijk
blijkt dat echter wel mee te vallen: rokende of
obese patiënten hebben inderdaad meer gezondheidszorg nodig, maar toch zijn zij over hun hele
leven doorgaans goedkoper uit, omdat zij nu
eenmaal veel korter leven. Gezonde, oud wordende mensen, zijn over hun hele leven gerekend
duurder uit dan ongezonde, korter levende
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Komt een vrouw
bij de dokter…

Kwaliteit van zorg
Een vraaggesprek met Roger van Boxtel

Ben u tevreden over de Nederlandse gezondheidszorg in het algemeen?
‘Recent werd bekend dat Nederland de meest
klantvriendelijke gezondheidszorg heeft van
Europa. Net als vorig jaar staat Nederland op
de eerste plaats van de Europe Health Consumer
Index (ehci), een ranglijst van 31 landen. Daar
mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd zijn er
uiteraard nog verbeterpunten. De bureaucratie is
mij bijvoorbeeld een doorn in het oog. Voor veel
chronisch zieken is het heel lastig om hun weg
te vinden in de zorg: de maatschappelijke ondersteuning valt onder de Wmo, thuiszorg onder
de awbz en ziekenhuiszorg hoort in de Zorgverzekeringswet. Mensen verdwalen echt tussen al
die loketten en financieringsstromen. Ook voor
professionals in de zorg maken de regelgeving
en de bureaucratie het erg lastig om bijvoorbeeld
klantgericht en efficiënt samen te werken’.

D66 is voorstander van gereguleerde, beperkte
marktwerking in de zorg. Maar marktwerking
kan ook leiden tot ‘voorkeursbehandeling’
voor bepaalde mensen, bijvoorbeeld omdat
de werkgever betaalt. In hoeverre valt differentiatie in de toegang tot de zorg te rechtvaardigen?
‘Er was altijd al de topvoetballer met de knieblessure die dezelfde dag nog langs kon komen. De
vraag is: als je het voor een topvoetballer of een
specifieke groep werknemers wel snel en goed kan
regelen, waarom kan het dan niet voor iedereen?
Als er kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn – en
die zijn er – moeten ze voor iedereen beschikbaar
komen. De zorg moet zó georganiseerd zijn dat
iedereen de best mogelijke behandeling krijgt. Als
goede kwaliteit van zorg beschikbaar komt voor
iedereen, is onderscheid op basis van ‘verdienste’
niet nodig. Overigens, en kijkend naar werknemers als speciale doelgroep, is het natuurlijk wel
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door Judith Wermenbol en Corina Hendriks

‘We leven in een samenleving waarin professionals die doorstuderen
en extra deskundigheden
hebben, beter worden
gewaardeerd. Artsen en
directies dragen ook de
eindverantwoordelijkheid
en dat rechtvaardigt wel
inkomensverschillen’
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In het publieke debat over de gezondheidszorg liggen meritocratische principes gebaseerd op ‘verdienste’ en ‘beloon prestatie’
onder vuur. Medisch-specialisten verdienen volgens sommigen
veel te veel; sommigen maken fouten maar worden niet gecorrigeerd; een ziekenhuis in Haarlem leek patiënten voorrang te
verlenen als ze meer betaalden. Incidenten? Of is er iets mis
met de kwaliteit van de zorg? Een gesprek met Roger van Boxtel,
bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis.

In een meritocratische samenleving, waar verdiensten en prestaties centraal staan, kan niet
iedereen meekomen. Is uitval een niet te vermijden gevolg van de prestatiemaatschappij?
‘Ik onderschrijf dat de hectiek van de samenleving
slachtoffers vraagt. Feit is dat er simpelweg beleg
op de boterham moet, en we moeten als Nederland
dus mee om te kunnen concurreren met landen
als China, India en de VS. Daarbij vind ik het wel

Een vooruitblik?
‘We leven in een tijd van vergrijzing en ontgroening. Dat zorgt voor druk op de zorg. Daarbij is
op medisch–technologisch gebied meer mogelijk,
wat ook een stuwend effect heeft op de kosten. Dit
trekt een enorme wissel op de draagkracht van de
premiebetaler. Bovendien brengen de oplopende
kosten de drieledige solidariteit (rijk – arm, ziek
– gezond, jong – oud) in gevaar. Het is een grote
uitdaging hoe we de hoge kwaliteit en toegankelijkheid, en de solidariteit, in de zorg kunnen
vasthouden.
Om onze waarborgsamenleving goed vorm te
geven, zijn nieuwe concepten nodig - niet alleen in
de zorg maar ook in pensioenen en woningmarkt.
Daarbij wordt zeker meer een beroep gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid van mensen. Denk aan
sparen voor zorgkosten op latere leeftijd, en het
zelf managen van je ziekte met e-health toepassingen vanuit de eigen woning. Als we doorhobbelen
op dezelfde weg lopen we vast. Voor D66 ligt hier
mede een mooie uitdaging om het antwoord op te
vinden!’.

<

Judith Wermenbol en Corina Hendriks
zijn redacteuren van idee.
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Medisch specialisten verdienen meer dan
huisartsen. In hoeverre zijn de verdiensten
van de eerste groep werkelijk groter?
‘We leven in een samenleving waarin professionals die doorstuderen en extra deskundigheden
hebben, beter worden gewaardeerd. Artsen en
directies dragen ook de eindverantwoordelijkheid
en dat rechtvaardigt wel inkomensverschillen. Maar we zien daar nu zeker ongewenste
uitschieters in. Zo hebben we te maken met
het administratieve systeem van de Diagnose
Behandel Combinatie (dbc) dat, doordat het niet
op tijd is aangepast, opeens tot enorme inkomensvoordelen leidt voor een aantal specialismen. Dat
is een weeffout die door de inflexibiliteit van het

De prestaties van sommige medisch specialisten staan momenteel ter discussie. Hoe
kunnen we ‘fouten’ in de zorg voorkomen?
‘De laatste tijd zijn er inderdaad incidenten in het
nieuws, bijvoorbeeld rondom de neuroloog in het
Medisch Spectrum Twente. Daardoor gaan we
nu gelukkig wel afscheid nemen van het gesloten
bolwerk in ziekenhuizen. Ziekenhuisdirecties en
ook collega-specialisten gaan eerder optreden
tegen specialisten die onder niveau presteren.
De eerste rol ligt hier voor de Inspectie. Maar ook
zorgverzekeraars kunnen iets doen als zij signalen
krijgen. Overigens vind ik dat er in het bereiken
van meer transparantie en inzicht in kwaliteit
ook een taak ligt voor patiëntenverenigingen.
Er komt nu ook een nieuwe cliëntenwet waarin
het recht op informatie en inzicht in kwaliteit
aandacht krijgt. Dat is heel goed. Ik ben ook een
groot voorstander van het Elektronisch Patiëntendossier, dat patiënten ook zelf moeten kunnen
inkijken. Het gaat tenslotte om hún lijf en leden.
En dat hoeft geen afbreuk te doen aan het gezag
van de zorgverlener. Het punt is dat een patiënt in
een afhankelijke positie zit en als contragewicht
recht op informatie moet hebben’.

belangrijk dat we alle mensen erbij betrekken. Als
mensen uitvallen moeten zij goede en snelle hulp
krijgen, zodat ze weer meekunnen. Lukt dat niet,
dan zijn er voorzieningen voor ze. Wat ik in dit
verband zeer zorgwekkend vind is dat er de laatste
twee decennia steeds meer dak- en thuislozen zijn
gekomen. Mensen die zijn afgehaakt en dus ook
niet meer in de sociale vangnetten zitten, waardoor je ze ook niet met hulp kunt bereiken. Dat
moeten we zien als een teken des tijds’.

Meritocratie

‘Verder is ook van belang dat er volledige keuzevrijheid in de zorg blijft bestaan. Er zijn zorgverzekeraars die contracten met zorgverleners sluiten
en als hun klanten naar deze zorgverlener gaan,
krijgen zij hun verplichte eigen risico terug. Ik
vind dat sturing niet op basis van prijs moet zijn,
maar altijd op basis van kwaliteit. Alleen vanuit
dat principe leidt marktwerking niet tot een
prijzenslag maar tot een kwaliteitsslag. Mensen
willen weten hoe dokters presteren en vervolgens
een autonome keuze maken op basis van kwaliteitsgegevens. Helaas zijn de zorgverleners er nog
niet klaar voor: er is nog onvoldoende vergelijkende kwaliteitsinformatie. Er is nog een wereld te
winnen in de transparantie van de zorg. Tot slot is
het natuurlijk nog zo dat er meer te kiezen is voor
mensen als er meer aanbod is. In Amsterdam heb
je meer keuze dan in Oost-Groningen. Toch ben
ik ook geen voorstander van een ongebreidelde
groei van zelfstandige behandelcentra. Zij moeten
aan strenge kwaliteitseisen voldoen, niet alleen
medisch-inhoudelijk maar bijvoorbeeld ook op
het gebied van multidisciplinaire samenwerking,
informatievoorziening en nazorg’.

systeem niet snel hersteld kan worden. Als snelle
tussenoplossing is nu gekozen voor een generieke
korting van 400 miljoen op de salarissen van alle
specialisten. Dat verdient geen schoonheidsprijs.
Naast waardering in de vorm van geld bestaat
ook waardering in de vorm van aandacht en zorg.
In dat opzicht vind ik dat we veel meer aandacht
moeten geven aan mantelzorgers. Er gaat 60
miljard euro om in de zorg, en als ook mantelzorgers betaald zouden krijgen komt daar zo 15
tot 20 miljard euro bij. Zij zijn dus cruciaal, voor
de beleving van de patiënt én voor het betaalbaar
houden van de zorg’.
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‘Als goede kwaliteit
van zorg beschikbaar
komt voor iedereen,
is onderscheid op
basis van verdienste
niet nodig’

zo dat er in de zorg nog sterk een 9-5 mentaliteit is
waardoor werknemers altijd onder werktijd naar
zorgverleners moeten. Dat past toch niet meer in
deze tijd dat je nog tot 9 uur ’s avonds je boodschappen bij Albert Heijn kunt halen? Het wordt
tijd voor verlengde spreekuren. Dan ontstaat er bij
werkgevers ook minder vraag naar voorrangszorg
voor hun werknemers’.

Toen de Britse sporters tijdens de Spelen van
Beijing de ene na de andere Olympische medaille
veroverden, greep een groot, conservatief getint
Engels dagblad dit succes aan om zijn meritocratisch ideaal kracht bij te zetten: ‘Sport remains
a true meritocracy, where the only criterion for
selection is how good you are – not what your
background is, or whether you are over- or underprivileged. No one, thank God, has suggested that
sport should emulate state education and ban any
form of selection based on ability. That is why our
sporting elite is so good. Its members share little
in common except unusual athletic flair, and a
willingness to make enormous sacrifices in order
to succeed’ (Daily Telegraph, 17 augustus 2008).
De krant zette daarmee een breed gedragen beeld
neer, waar de sportorganisaties zichzelf graag aan
laven: sport als het meest ultieme – volgens sommigen ‘perfecte’ en naar de mening van anderen
‘meedogenloze’ – meritocratische systeem dat wij
kennen. Een wereld waarin de competitie glashelder is en de rangorde tussen mensen uitsluitend

wordt bepaald door talent, toewijding, wilskracht
en verdienste, en niet door factoren als afkomst en
bezit. Wat valt er voor dit beeld te zeggen en tegenin
te brengen, en wat zijn in dit opzicht de meest opvallende verschillen en overeenkomsten tussen de
sportwereld en andere maatschappelijke sferen?
Vooraf moet worden opgemerkt dat de sport als
ideaaltypisch meritocratisch systeem niet tot
uitdrukking brengt dat de sport wordt bestuurd
door degenen die het verdienen. Integendeel, het
gangbare beeld van sportbestuurders is eerder
negatief. Zij worden niet zelden afgeschilderd als
ijdele en onbekwame ‘bobo’s’ die de sportwereld
eerder kwaad dan goed doen. Het gaat hier niet
om wat zich in de burelen van de sport voordoet,
maar wat er op het veld gebeurt. En dan niet de recreatieve (breedte)sport, bestaande uit miljoenen
mensen die wel eens fietsen, hardlopen, zwemmen of fitnessen, maar de prestatieve (top)sport,
die in een wereldomvattend stelsel van onderling
samenhangende competities wordt beoefend.
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Die competitie is hard en helder. Voor alle deelnemers gelden dezelfde regels. De uitgangspositie
aan het begin van de competitie is voor iedereen
gelijk, in de zin dat iedereen op ‘nul’ staat of voor
dezelfde lijn staat opgesteld. Tijdens de wedstrijd
is iedereen op zichzelf of zijn of haar team aangewezen. Daar helpen familie, vriendjes en geld
niet meer. Hulp van buitenaf is slechts in beperkte
mate toegestaan, volgens vaste en gecontroleerde
regels. Om de gelijkheid van kansen te waarborgen, vinden er afzonderlijke competities plaats
voor mannen en vrouwen, evenals per leeftijdscategorie en gewichtsklasse.
Eén van de grootste problemen van de meritocratie – de objectieve meetbaarheid van verdienste
– doet zich in de sport veel minder voor: zowel
het competitieverloop als het wedstrijdresultaat
is zeldzaam goed navolgbaar, objectiveerbaar en
kwantificeerbaar. Winnaars en verliezers zijn eenvoudig te bepalen; in elk geval gemakkelijker dan
de politicus, manager of secretaresse van het jaar.

‘De uitgangspositie aan het
begin van de competitie
is voor iedereen gelijk, in
de zin dat iedereen op ‘nul’
staat of voor dezelfde lijn
staat opgesteld. Tijdens
de wedstrijd is iedereen
op zichzelf of zijn of haar
team aangewezen. Daar
helpen familie, vriendjes
en geld niet meer’

Meritocratie

sport en meritocratie
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Dat de beste
moge winnen!

Maarten van Bottenburg Dat de beste moge winnen!

door Maarten van Bottenburg

Foto: Herman Wouters
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In de sport wordt succes of falen bij uitstek bepaald door talent,
toewijding, wilskracht en verdienste. Hiermee lijkt de sport het
meest ultieme meritocratische systeem dat we kennen. Volgens
hoogleraar sportontwikkeling Maarten van Bottenburg ligt het
echter niet zo simpel. Geld, opleiding en sociale omgeving spelen
wel degelijk een rol bij sportprestaties.

Opvallend is dat het meritocratisch sportsysteem
los staat van het onderwijssysteem. Kenmerkend
voor onze samenleving is dat juist het onderwijs
een dominante rol speelt in de verdeling van
posities, inkomen, relaties en status over de
burgers, en daarmee ook van invloed blijkt te zijn
op hun maatschappelijke participatie, politieke
invloed, huisvesting, gezondheid en zelfs levensverwachting. Mark Bovens spreekt in dit verband
van een diplomademocratie: de macht is aan de
hoogst gediplomeerden. Het schooldiploma is
in onze samenleving het belangrijkste teken van
verdienste geworden en een essentieel wapen om
succes te boeken in andere arena’s. In de sport zou
dat niet opgaan. Een titel vóór je naam helpt niet
om een titel óp je naam te krijgen. De door Bovens

Het winnen van een medaille is een prestatie van
een individueel talent of groep individuele talenten. Maar talent is een individuele eigenschap die
– ook in de sport – alleen in een specifieke sociale
omgeving tot zijn recht komt, herkend wordt en
kan gedijen. Hierbij gaat het niet alleen om betere
trainers, materialen en faciliteiten, maar ook
om de mogelijkheid voltijds te trainen en last but
not least door goede voeding – en eventueel wat
supplementen – een krachtig, sportief lichaam tot

Indirect blijkt ook het algemene onderwijssysteem van invloed: ondanks de spanning tussen
de eisen die het topsportsysteem en het onderwijs
systeem stellen, zijn topsporters over het geheel
genomen hoger opgeleid dan de totale bevolking.
In Nederland voltooide 36%van de topsporters (die
in 2008 tot de beste zestien van de wereld behoorden in hun tak van sport) een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijk onderwijs, tegenover
25% van de Nederlandse beroepsbevolking. Ook de
medaillewinnaars blijken een hogere opleiding te
hebben genoten dan op basis van een gelijkmatige
verdeling van talent over de bevolking verwacht
zou mogen worden. Laat dit zien dat intelligentie
de kans op topsportsucces vergroot? Of duidt
dit op onvermoede invloeden van de sociale
context op de werking van het meritocratisch
systeem? Denk bijvoorbeeld aan de eenvoudige
constatering dat 53% van de mensen die lager of
middelbaar onderwijs als hoogste opleiding hebben gevolgd aan sport deelneemt, tegenover 79%
van degenen die een hogere of wetenschappelijke
opleiding hebben genoten.
Nog subtieler zijn de invloeden die uitgaan van
de opleiding van de ouders in de talentontwikkelingsfase. De sportcompetitie mag transparant
zijn en de individuele prestaties goeddeels
meetbaar, de selectie en indeling van talenten op
jongere leeftijd is niet vrij van vriendjespolitiek.
Iedereen die een sportvereniging van binnen kent,
zal de invloed herkennen die ouders uitoefenen
en het stempel dat sleutelfiguren in de ‘technische commissie’ op het selectieproces kunnen
drukken. En ook hier geldt: de participatie in
sportverenigingen – en zeker in sportverenigingscommissies en -besturen – hangt samen met het
opleidingsniveau. Daar komt bij dat de waarde
die in gezinnen wordt toegekend aan zoiets
schier nutteloos als sport eveneens met opleiding
samenhangt. Zo komt de diplomademocratie via
een achterdeur toch ook het meritocratisch ideaal
van de sport verstoren!
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‘Het winnen van een
medaille is een prestatie
van een individueel talent
of groep individuele
talenten. Maar talent is een
individuele eigenschap die
– ook in de sport – alleen
in een specifieke sociale
omgeving tot zijn recht
komt, herkend wordt en
kan gedijen’

Maarten van Bottenburg Dat de beste moge winnen!

Van jongs af aan worden sporters met dat ideaalbeeld opgeleid: zij worden ingedeeld en geselecteerd in voor iedereen zichtbare hiërarchische ordeningen. Al zijn de verschillen slechts een fractie van
een seconde, de besten worden openlijk gehuldigd
en van gedenktekens en versierselen voorzien,
terwijl de verliezer te horen krijgt dat deze beter
zijn of haar best moet doen of gewoonweg helaas de
mindere is. Winst en verlies worden in de sport in
veel sterkere mate dan in andere maatschappelijke
sferen gepersonaliseerd en geopenbaard als een
prestatie en verdienste van de winnaar en schuld of
tekortkoming van de verliezer.

Hoewel sport dus een aantal unieke meritocratische trekken vertoont, betreft de voorgaande
beschrijving een ideaaltypisch beeld dat ten
onrechte voorbij gaat aan de sociale context van
sportprestaties. Wie de ontwikkeling van het aantal
gewonnen Olympische medailles per land bekijkt
(nergens mooier dan op www.nytimes.com/interactive/2008/08/04/sports/olympics/20080804_medalcount_map.html), zal onmiddellijk zien dat de
verdeling van sportief succes over de wereld altijd
veel schever is geweest dan het meritocratisch ideaalbeeld veronderstelt. In het kort: de veranderende
verdeling van Olympische medailles weerspiegelt
de veranderende internationale machtsverhoudingen. Sporters uit Noord-Amerika, Europa, Australië en de landen van de voormalige Sovjet Unie
haalden in het verleden tot wel 90% van alle Olympische medailles binnen, terwijl deze gebieden
minder dan 30% van de wereldbevolking besloegen.
Het opkomende machtscentrum rond China, Japan
en Zuid-Korea snoept hiervan een steeds groter
deel van af, maar ook in 2008 ging nog 68% van
de medailles naar de eerder genoemde gebieden.
Topsporters uit meer welvarende en machtige
landen hebben een grotere kans op succes. En dat
succes blijkt tot op zekere hoogte maakbaar. Het
onevenredig grote marktaandeel van Australië kan
mede worden verklaard uit langdurig volgehouden
investeringen ter verbetering van het topsportklimaat: more money in, more medals out.

ontwikkeling te brengen. Met een parafrase op de
Indiase econoom en Nobelprijswinnaar Amartya
Sen: in de sport heeft iedereen vooraf gelijke
kansen, maar de mogelijkheden om die kansen te
grijpen zijn ongelijk verdeeld.

Meritocratie

De competitie leidt tot een winnaar en vele verliezers, die allen worden gerangschikt in uiteenlopende ranglijsten. Ook dit gebeurt wereldwijd op
gestandaardiseerde en te controleren wijze, zodat
prestaties van sporters uit verschillende landen
en tijden met elkaar kunnen worden vergeleken.
Factoren als afkomst, bezit, leeftijd en nationaliteit oefenen hierop geen invloed uit. De spelregels
beogen te voorzien in een strijd tussen mensen
die zich met elkaar meten op basis van eigen,
persoonlijke kwaliteiten, bepaald door talent,
training, doorzettingsvermogen, wedstrijdinzicht
en dergelijke.

bekritiseerde ‘dwingelandij van diploma’s’ lijkt
hier afwezig. Sport kent een ander opleidingssysteem en statusstelsel, met eigen (spel)regels,
prijzen en titels. Die titels kunnen veel waard zijn,
zowel qua status als qua financiële beloning, maar
voor toekomstige competities bieden ze niet of
nauwelijks voordelen.

Maarten van Bottenburg is hoogleraar Sportontwikkeling, Utrechtse School voor Bestuurs- en
Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht).
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Het wedstrijdverloop wordt continu door scheidsrechters en juryleden – en steeds meer camera’s
– gevolgd. En het resultaat wordt in honderdsten
van seconden of met finishfoto’s vastgelegd.

In een meritocratische samenleving worden posities op basis van geleverde of te leveren prestaties
toegewezen. Dit selectieprincipe kent een breed
maatschappelijk draagvlak. ‘De juiste man op de
juiste plaats’ wordt in bijna alle ontwikkelde samenlevingen geïnterpreteerd als: voor beschikbare
functies dienen de meest bekwame personen in
aanmerking te komen. Het onderwijs wordt in dit
toewijzingsproces een belangrijke functie toegekend (allocatiefunctie). Uiteraard is niet iedereen
geschikt om elke opleiding te volgen en daarom
dient er in het onderwijs geselecteerd te worden
(selectiefunctie). De allocatie- en selectiefunctie
zijn als het ware twee kanten van dezelfde medaille
en verdienen aandacht als we meritocratische principes in het onderwijs tot gelding willen brengen.
De allocatiefunctie van het onderwijs
Als de allocatiefunctie van het onderwijs richting
arbeidsmarkt perfect zou zijn, wat overigens om
diverse redenen niet wenselijk is, zou voor elke
functie een opleiding moeten worden gecreëerd.

Daarnaar streven is onwenselijk omdat enerzijds
de arbeidsmarkt flexibel is, waardoor beroepen
en functie-eisen op redelijk korte termijn veranderen, en anderzijds opleidingen een tamelijk
lange doorlooptijd kennen. Vandaar ook de vaak
gehoorde stelling dat het onderwijs minder moet
inzetten op beroepsgerichte vaardigheden maar
veeleer op het aanleren van generieke vaardigheden. Deze stelling is op zijn beurt in het kader
van de discussie over het ‘nieuwe leren’ sterk aan
kritiek onderhevig. We zullen deze thematiek hier
verder niet uitdiepen en het houden bij de constatering dat het reguliere onderwijs qua te leveren
kwalificaties nooit perfect zal aansluiten bij de
arbeidsmarkt en dat bij- en nascholing derhalve
altijd gewenst is.
Dat houdt uiteraard niet in dat meritocratische selectie op de arbeidsmarkt niet mogelijk of wenselijk is. Het betekent wel dat de genoten vooropleiding niet een allesbepalende factor kan zijn in het
selectieproces. Opgedane ervaringen en prestaties
in vorige functies zullen ook een belangrijke rol

Onderstaande tabel 1 demonstreert het achterblijven van kinderen van laagopgeleide ouders.
In de linkerkolom zijn ouders gegroepeerd naar
opleidingsniveau en in de andere kolommen
de taal- en rekenprestaties van hun kinderen.
Lbo-Turks/Marokkaans betekent: ouders met deze
etnische achtergrond die maximaal een lbo-opleiding hebben gevolgd (minder kan natuurlijk ook).
Bedacht moet worden dat de drie lbo-groepen ook
onderling nog aanzienlijk verschillen in gemiddeld opleidingsniveau: Turks/Marokkaans meestal
basisschool of minder, allochtoon overig (veel
Surinaams/Antilliaans) vaak enige jaren voortgezet onderwijs en autochtoon meestal diploma
lbo. Uit de tabel blijkt dat de prestaties corresponderen met het opleidingsniveau van de ouders
en dat er geen sprake is van een tweedeling in

Prestaties van sociaal-etnische groepen in het basisonderwijs in het jaar 2000
Groepen gerangordend naar opleidingsniveau van de ouders.

tabel 1

lbo Turks/Marokkaans
lbo allochtoon overig
lbo autochtoon
mbo allochtoon+autochtoon
ho allochtoon+autochtoon

groep 2

groep 4

groep 6

groep 8

taal

rekenen

taal

rekenen

taal

rekenen

taal

rekenen

950
961
980
986
993

46
50
53
57
60

1010
1023
1042
1049
1059

60
62
66
69
72

1050
1061
1071
1083
1094

88
90
92
95
98

1086
1096
1110
1121
1136

112
113
114
117
121

Bron: Driessen, Van Langen & Vierke (2002).
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Meritocratische selectie in het onderwijs
Afgezien van het feit dat de maatschappij gediend
is met het optimaal alloceren van talent, is het
ook in moreel opzicht van belang dat een ieder
met talent een faire kans krijgt te concurreren om
aantrekkelijke posities. Meritocratische selectie in
het onderwijs is dan de aangewezen methode. Elke
jongere zou de opleiding moeten kunnen volgen
die past bij zijn of haar capaciteiten, motivatie en
belangstelling. Sociale herkomst, sekse, geloof,
ras of huidskleur zouden geen argumenten mogen
zijn bij toelating tot een opleiding. De vraag is
echter in hoeverre een selectie op basis van capaciteiten gerechtvaardigd is. Capaciteiten, motivatie
en belangstelling zijn geen eenduidige begrippen.
We kunnen manifeste en potentiële duidingen
onderscheiden. Manifeste capaciteiten komen

Wim Meijnen Onderwijs en meritocratische selectie
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bijvoorbeeld tot uiting in schoolcijfers, toetsen en
testen en zijn het resultaat van de combinatie van
potentiële (genetische) mogelijkheden en omgevingsinvloeden. Een omgeving die meer of minder
positieve stimuli kan bevatten. Wanneer sociale
groepen in het onderwijs langdurig achterblijven
in (manifeste) prestaties, dan wel onder de maat
blijven qua inzet of geen belangstelling tonen
voor profijtelijke trajecten, rijst al snel de vraag of
potenties wel worden gerealiseerd. In Nederland
gaat het dan in het bijzonder om kinderen van
laag opgeleide autochtone en allochtone ouders en
om sekse-specifieke keuzes van vakkenpakketten
en opleidingen.

Meritocratie

door Wim Meijnen

spelen evenals bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Zo kan iemand een zeer specialistische
opleiding met succes afronden zonder over uitmuntende sociale vaardigheden te beschikken. De
econoom Heckman, Nobelprijswinnaar in 2000,
komt op basis van eigen onderzoek dan ook tot de
conclusie dat sociale vaardigheden een veel groter
deel van iemands verdiencapaciteit uitmaken
dan algemeen wordt gedacht (Heckman 2003).
Dat alles neemt niet weg dat de correspondentie
tussen beroeps- en opleidingsniveau in de loop
der tijd is toegenomen. Steeds vaker worden voor
hogere posities individuen geselecteerd die hoger
onderwijs hebben gevolgd.
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Onderwijs speelt een belangrijke rol in een meritocratische samenleving. Immers, in het onderwijs komen talenten en capaciteiten
tot ontwikkeling die van belang zijn voor ‘verdiensten’ op de arbeidsmarkt. De vraag is echter of meritocratische selectie in het
onderwijs wenselijk en mogelijk is. Sommige kinderen beginnen
al met een achterstand en halen die gedurende hun schoolcarrière
niet meer in.

‘Het meritocratische ideaal is to level the playing
field voor leerlingen bij het realiseren van
onderwijscarrières en de selectie niet voortijdig
te doen plaatsvinden’

Uit de tabel blijkt ook dat achterstanden van
specifieke groepen al waarneembaar zijn bij de
intrede in het basisonderwijs. Beleidsmatig is
dan ook de logische conclusie getrokken om deze
kinderen al op zeer jonge leeftijd voor- en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. Het gaat
dan om gestructureerde programma’s voor twee à
driejarigen tot en met de kleuterleeftijd. Idealiter
betekent dat een samenwerking tussen een peuterspeelzaal en een basisschool die gezamenlijk
een doorlopende leerlijn (‘programma’) opzetten.

Conclusie
Meritocratische selectie in het onderwijs wordt
alom als zeer wenselijk gezien. Wanneer bij
selectie de rangorde in manifeste prestaties wordt
genegeerd, ontstaat meestal grote beroering.
Denk aan de (gewogen) loting voor de studie
medicijnen of bijvoorbeeld het reserveren van
onderwijsplekken voor allochtone leerlingen op
gymnasia. Standpunten met betrekking tot positieve discriminatie als het om manifeste prestaties
gaat, leveren in de politieke arena steeds felle
discussies op. Dat geldt minder voor het stimuleren van potentiële bekwaamheden, het creëren van
een ‘gelijk speelveld’. Het achterstandsbeleid, dat
in Nederland breed wordt gedragen is, daar een
voorbeeld van. En Nederland is daarop geen uitzondering: in alle ons omringende landen werkt
men aan het stimuleren van talent dat anders door
economische, culturele en sociale oorzaken niet
tot wasdom zou zijn gekomen.

Wim Meijnen is Emeritus hoogleraar Onderwijskunde
aan de Universiteit van Amsterdam.
Literatuur
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De bedoeling is dat de driejarigen minimaal
vier dagdelen participeren en dat er een dubbele
bezetting qua staf wordt gerealiseerd op een groep
van ca 15 kinderen. De erkende programma’s zijn
voor kinderen zeer interessant met als centrale
doelstelling spelend leren en er wordt gewerkt aan
de totale ontwikkeling van kinderen (cognitief,
sociaal, motorisch).
De effecten van het achterstandsbeleid worden
regelmatig geëvalueerd en de centrale conclusie
luidt dat allochtone leerlingen er meer baat bij
hebben dan kinderen van laag opgeleide autochtone ouders. Aanleiding voor de overheid om meer
aandacht te schenken aan de plattelandsgebieden.

Wim Meijnen Onderwijs en meritocratische selectie

Al meer dan een halve eeuw keert periodiek het
debat over de erfelijke factoren in deze context terug. Meisjes zouden ‘van nature’ minder begiftigd
zijn met mathematische en technische gaven en
de kinderen van laagopgeleide ouders zouden cognitief min of meer ‘erfelijk belast’ zijn. Gelet op het
ingewikkelde samenspel tussen de ontwikkeling
van de hersenen en omgevingsstimuli is dit debat
nooit afgesloten. Er zijn echter wel voldoende
aanwijzingen uit experimenten, historische ontwikkelingen en uit internationale vergelijkingen,
dat omgevingsinvloeden van grote betekenis zijn
en de ontwikkeling van bepaalde sociale groepen
in negatieve dan wel in positieve zin beïnvloeden
(Meijnen red. 2003). Meritocratische selectie in
het onderwijs houdt dan (tevens) de opdracht in
pogingen te ondernemen de effecten van negatieve stimuli uit de buitenschoolse context zoveel
mogelijk te elimineren. Het meritocratische ideaal
is hier ‘to level the playing field’ voor leerlingen
bij het realiseren van onderwijscarrières en de
selectie niet voortijdig te doen plaatsvinden.

Beleid
Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw
worden beleidsmaatregelen getroffen om scholen
met veel ‘achterstandskinderen’ te faciliteren. Uit
de tabel blijkt dat ‘achterstand’ een relatief begrip
is. De kinderen van ouders die beide universitair
zijn opgeleid presteren het best op school. De
andere groepen vertonen daarmee vergeleken een
achterstand. Dat zou betekenen dat ca 90% van
de leerlingen tot de groep achterstandskinderen
zou kunnen behoren. Beleidsmatig is dat onzinnig. Derhalve wordt op basis van beleidsmatige
overwegingen bepaald (budget, concentratie,
continuïteit etc.) waar de streep wordt getrokken tussen ‘achterstandsleerlingen’ en overige
leerlingen. Momenteel ligt de cesuur bij ouders
met de vroegere lbo-opleiding (in huidige termen
de kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo,
dan wel niveau 2 in het mbo). Vervolgens wordt,
qua faciliteiten, binnen deze groep nog weer een
onderscheid gemaakt tussen ouders die maximaal
basisonderwijs hebben gevolgd en zij die daarna
nog enig onderwijs hebben genoten.

Meritocratie

De achterblijvende ontwikkeling van kinderen van
met name laagopgeleide ouders beperkt zich niet
tot schoolse prestaties, ook de scores op toetsen
voor intelligentie, sociale en motorische vaardigheden laten dit beeld zien. Het gaat bij deze
kinderen dus niet alleen om taalachterstanden
zoals vaak wordt beweerd maar om ontwikkelingsachterstanden, ook als het gaat om kinderen van
laagopgeleide allochtone ouders. De verschillen in
onderwijsloopbanen tussen deze sociale groepen
blijven ook in het voortgezet onderwijs groeien
tengevolge van verschillen in afstroom en vroegen voortijdig schoolverlaten. Als uiteindelijk
op vijfentwintigjarige leeftijd de balans wordt

opgemaakt dan blijkt de kans op een universitair
diploma van kinderen met universitair opgeleide ouders ongeveer 10 keer zo groot te zijn
als van kinderen waarvan de ouders alleen lager
onderwijs hebben gevolgd. Bleven vroeger ook
meisjes achter qua schoolcarrières, die situatie
is gekanteld: het percentage meisjes in het hoger
onderwijs overtreft momenteel aanzienlijk dat
van de jongens. Seksegebonden belangstelling is
er wel nog steeds bij bètakeuzes in havo en vwo
en keuzes van opleidingen in het beroeps- en
universitair onderwijs.
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opleidingsniveaus. Indien we de ouders die hoger
onderwijs hebben genoten, nog weer opsplitsen
naar universitair opgeleiden en zij die een hogere
beroepsopleiding hebben gevolgd, dan blijken de
kinderen van de eerstgenoemde categorie het ook
weer beter te doen.
Merk voorts op dat kinderen van hoogopgeleide
ouders in groep 6 qua taalontwikkeling (1094)
al beter presteren dan die van lbo-Turks/Marokkaanse ouders in groep 8 (1086). Voorts is de kloof
met betrekking tot de taalprestaties in groep 8
tussen de uiterste opleidingscategorieën eerder
toe- dan afgenomen in vergelijking met groep 2.
Voor rekenen geldt dat niet: de kloof is minder
groot en neemt af. De verklaring voor de groepsgebonden verschillen in ontwikkeling bij taal en
rekenen is simpel: rekenen leer je vrijwel alleen op
school en taal in en buiten de school. Ongunstige
buitenschoolse omstandigheden weerspiegelen
zich in lagere taalprestaties op school.

*

Jan Vis
Een premier
uit Zeeland
heeft zo zijn
nadelen

KENNISCENTRUM
DEMOCRATEN66
UITGAVEN
EVENEMENTEN

ESSAYWEDSTRiJD
Het Kenniscentrum D66 schrijft
een essaywedstrijd uit. Inzendingen moeten een actueel politiek
probleem behandelen vanuit de
vraag: welke oplossingen passen
het beste bij het uitgangspunt
van ‘Vertrouwen op de eigen
kracht van mensen’? Het winnende essay wordt gepubliceerd
in het februarinummer van ‘De
Democraat’. Inzendingen mogen
tussen de 700 en 800 woorden
zijn. Zie voor meer informatie
www.d66.nl/kenniscentrum

BOEKWERK
VERTROUW OP DE EIGEN
KRACHT VAN MENSEN

MARCHANTLEZiNG ’09
PROGRESSIEVE POLITIEK &
MORALITEIT

D66 vertrouwt op de eigen kracht en
ontwikkeling van mensen. Zo staat het
in de eerste van vijf richtingwijzers van
D66. Maar wat is deze kracht? Waarom
vertrouwt men erop? En waar houdt het
op? Wanneer moet de overheid ingrijpen?

Het Kenniscentrum D66 organiseert op
vrijdag 4 december de Marchantlezing
2009 in samenwerking met de Groene
Amsterdammer en de Universiteit van
Amsterdam.

In dit essay van de Permanente programmacommissie D66 wordt dieper ingegaan
op dit centrale uitgangspunt van het
sociaal-liberalisme. De PPC gaat op een
theoretische ontdekkingsreis langs de
grenzen van het vertrouwen op de eigen
kracht van mensen. De grenzen van dit
vertrouwen liggen niet vast, maar moeten
voortdurend worden bediscussieerd en
beargumenteerd. ‘Vertrouw op de eigen
kracht van mensen’ is bedoeld als aanzet
tot een discussie die verder gevoerd moet
worden in de politieke praktijk.
Deze publicatie is tot stand gekomen na discussie met wetenschappers en met leden in
het land, waarin de PPC sprak over de vraag,
waarom we eigenlijk vinden wat we vinden.
Voor € 10 (incl. administratie- en verzendkosten) kunt u een exemplaar van het essay
‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen:
sociaal-liberale grensverkenningen’ bestellen
op de website van Kenniscentrum D66
www.d66.nl/kenniscentrum.

De Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman
zal in haar lezing ‘progressieve politiek en
moraliteit’ ingaan op de gevolgen van haar
boek ‘Morele helderheid’ voor volwassen
idealisten. Progressieve mensen hebben
volgens haar veelal de grote idealen opzij
geschoven en daarbij ook verleerd om na te
denken over morele kwesties. Neiman pleit
voor herwaardering van idealen als geluk,
redelijkheid, eerbied en hoop. Ze probeert
‘de morele concepten die links niet meer
hardop uitspreekt’ terug te winnen en aan
te tonen dat rechts ons in een moreel
moeras heeft doen belanden.
Wat? Susan Neiman geeft de Marchantlezing 2009
Wanneer? Vrijdag 4 december 2009
om 20.00 uur
Waar? UvA-Aula / Lutherse kerk
Singel 411 Amsterdam
Toegang tot de lezing is gratis. U dient zich
wel aan te melden.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.d66.nl/kenniscentrum.

koninkrijk bleef de Antwerpse haven open en
toen België zelfstandig werd (in 1839) sloten beide
landen een verdrag dat de Belgen weliswaar vrije
toegang garandeerde maar de soevereiniteit over
de Westerschelde en de daaraan grenzende kustwateren aan Nederland toedeelde. Over dat laatste
onderwerp is generaties lang gebakkeleid, waarbij
vooral militaire belangen een rol speelden.

Van de 21 miljoen Europeanen die het Nederlands
als moedertaal hebben wonen er ongeveer 16
miljoen en Nederland en ongeveer 5 miljoen in
Vlaanderen. Dat is een verhouding die in geen
enkel ander Europees taalgebied voorkomt. En
wie de geschiedenis niet kent zou op grond van
die verdeling denken dat tussen Nederland en het
Nederlands sprekende deel van België een nauwe
band, of tenminste een vriendelijke verhouding,
zou bestaan. Het tegendeel is het geval. Al
eeuwenlang doen Noorderlingen hun best om de
Vlamingen er onder te houden. Dat is Amsterdammers lang gelukt, dat is Rotterdammers ook
goed afgegaan en nu is het de Zeeuwen onder
aanvoering van Balkenende ook weer gelukt: net
als vier en een halve eeuw geleden wordt ook nu
weer Antwerpen op achterstand gezet.

Na de Eerste Wereldoorlog hadden wij een dappere
minister van Buitenlandse Zaken (Van Karnebeek)
die de anti-Nederlandse stemming bij de vrede
van Versailles had meegemaakt (we werden beschouwd als een soort satellietstaat van Duitsland
en de Belgen kwamen met annexatie-eisen die er
nogal dreigend uitzagen) en goed begreep dat het
ook in ons belang was om de Belgen wat aardiger
te bejegenen. Nederland zou de Westerschelde
uitdiepen, zorgen voor een scheepvaartverbinding
tussen Antwerpen en de Moerdijk zodat Antwerpen kon profiteren van de scheepvaart naar en van
het Ruhrgebied. Bovendien zou de oude belofte
over de IJzeren Rijn (een spoorlijn door Limburg
naar het Ruhrgebied ) door Nederland worden
nagekomen. Beide landen zouden samen de
Westerschelde beheren en de haven van Antwerpen zou zelfs toegankelijk zijn voor oorlogsbodems. Een mooi verdrag waar Van Karnebeek trots
op mocht zijn. Maar helaas: een optelsom van
nationalistische sentimenten en bezwaren van
Rotterdamse havenbaronnen maakte dat er weer
niks van terecht kwam . De Eerste Kamer verwierp
het verdrag en Van Karnebeek nam ontslag.

In de zestiende eeuw was Antwerpen een van de
voornaamste havens in Noordwest-Europa. De
tachtigjarige oorlog maakte daar een einde aan.
De Republiek der Verenigde Provinciën (wij dus)
bedongen dat de haven van Antwerpen
(die onder beheer van de Spanjaarden was gebleven) werd afgesloten. Alle Antwerpse handel had
zich inmiddels verplaatst in Noordelijke richting
waar Amsterdam de grote handels- en havenstad
was geworden. Dat bleef zo tot het einde van de
oude republiek. Daarna in de ‘Franse Tijd’ werd de
blokkade opgeheven maar dat had weinig effect
want onder het Franse regime was er van de handel nog maar weinig over. Na de slag bij Waterloo
(1815) toen Noord en Zuid verenigd werden in één

Pas rondom de laatste eeuwwisseling kwam er weer
schot in de zaak. Nederland had de Belgen nodig
voor de hoge de snelheidslijn naar Brussel/Parijs
en dus werden wij wat toeschietelijker. Er kwam
overeenstemming over de uitdieping van de Westerschelde . Dat zou milieuschade opleveren maar
die zou worden gecompenseerd door een polder
aan de Westerschelde terug te geven. Veel verzet bij
de Zeeuwen. De Zeeuw Balkenende was gevoelig
voor de sentimenten. Hij schrapte de ontpoldering
en bedacht een milieucompensatie die naar rechterlijk oordeel niet door de beugel kon. Ditmaal
geen Amsterdamse kooplieden of Rotterdamse
havenbaronnen die dwars lagen, maar een premier
uit de regio zelf. Dat heeft zo zijn nadelen.

Voor makers van creatieve producten is een vrije,
meritocratische samenleving van groot belang.
Dit om verschillende redenen. Zo is het feit dat
een meritocratie gelijke kansen biedt als het gaat
om het ontwikkelen van talent, voor ‘makers’
– om die benaming aan te houden – erg belangrijk.
Gelijke kansen zijn voor hen niet altijd vanzelfsprekend geweest. Zo hebben vrouwen lange tijd
geen, of maar zeer beperkt, toegang gehad tot
kunstopleidingen, hetgeen het vrijwel onmogelijk
maakte hun talent te ontwikkelen.1 Sociaal-economische achtergrond en opleiding zijn overigens
vaak nog steeds een belangrijke factor voor het
succes in de creatieve sector.
Daarnaast zijn makers gebaat bij een maatschappij waarin waardering, positie en geld worden
toegekend aan diegenen met een bijzonder talent
of diegenen die, los van afkomst of sekse, bijzondere prestaties verrichten. Niet alleen beloning
voor de creatieve prestatie, maar ook de vrijheid
daartoe is voor hen onontbeerlijk. Makers hebben
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belang bij een samenleving waarin hun prestaties
op objectieve wijze door de maatschappij als
geheel worden beloond, opdat zij op die wijze
niet, zoals in het verleden, afhankelijk zijn van
een mecenas. Kunstenaars, die voor hun inkomen
afhankelijk waren van een beschermheer of van
de staat, moesten in hun werk opletten niet met
de opvattingen van hun ‘broodheer’ in botsing te
komen.
Bij de waardering en bescherming van creatief
talent speelt intellectueel eigendom, en dan meer
in het bijzonder het auteursrecht, een centrale rol.

van de maker. Het auteursrecht stelt makers ertoe
in staat te leven van hun werk (hetgeen behalve
een prikkel tot het maken van werken, ook een
voorwaarde ervoor is) en het maatschappelijk
aanzien te verwerven dat hen als makers van
gewaardeerde werken toekomt. Via het zogeheten
‘naburig recht’ (in feite een soort ‘auteursrecht’
op de uitvoering van een werk) hebben ook uitvoerend kunstenaars en producenten (de eigenaren
van bijvoorbeeld muziekopnamen of films) recht
op vergoeding voor het gebruik van hun werk en
bescherming van hun goede naam.

Auteursrecht als waardering van talent
Het auteursrecht geeft een maker het exclusieve
recht op de openbaarmaking en verveelvoudiging
van zijn werk, maar geeft ook bescherming tegen
verminking van zijn werk of aantasting van zijn
goede naam. Het verplicht gebruikers van zijn
werk met hem in onderhandeling te treden over
dit gebruik en verplicht hen tot naamsvermelding

Hoewel bescherming van intellectuele eigendom
van groot belang is, zijn er evengoed redenen
waarom het recht hierop niet absoluut is.
Maatschappelijke en culturele ontwikkelingen
mogen bijvoorbeeld niet te zeer van de luimen
van individuele rechthebbenden afhankelijk zijn.
Om deze reden beschermt het auteursrecht alleen
de ‘specifieke vorm’ van een werk en zijn citaten

in onder meer polemieken en wetenschappelijke
verhandelingen toegestaan. Zo moet ieder vrijelijk
over de Relativiteitstheorie van Einstein kunnen
schrijven en uit zijn werk kunnen citeren. De
geschriften van Einstein vallen onder het auteursrecht, maar zijn theorie behoort, na publicatie,
aan ons allen. Hetzelfde geldt voor stijlelementen
in de kunst: ook het culturele veld moet kunnen
voortborduren op een nieuw idee. Bijvoorbeeld: de
vervanging van de viool door de elektrische gitaar
had nooit tot de doorontwikkeling van de pop- en
rockmuziek kunnen leiden als degene die dit de
eerste keer deed voor elke navolging om toestemming zou moeten worden gevraagd.
Om eenzelfde reden beperkt het auteursrecht
zich tot ‘originele werken’ van literatuur, kunst
en wetenschap. Hoewel het originaliteitcriterium relatief vaag van aard is, voorkomt het dat
elk willekeurig boodschappenlijstje onder het
auteursrecht valt; het criterium is objectiever dan
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‘In onze informatiemaatschappij zijn bezit
van, en toegang tot, kennis en informatie van
doorslaggevend belang geworden. Naarmate
de waarde van een eigendomsrecht stijgt, is het
verleidelijker inbreuk op dat recht te plegen’
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Kunstenaars, schrijvers en filmmakers hebben bij uitstek baat
bij een meritocratische samenleving. Hun talent wordt in zo’n
samenleving hoog gewaardeerd. Het auteursrecht is bij de waardering en bescherming van hun verdiensten (‘merites’) van groot
belang. Maar in de huidige informatiemaatschappij – waarin
informatie steeds vrijer beschikbaar is – staat dit auteursrecht
onder druk. Een herziening van dit recht is nodig, meent Erwin
Angad-Gaur.

Judith Wermenbol
Redacteur idee
en student PABO

Aan de ene kant is er dan ook veel voor te zeggen
intellectueel eigendomsrechten goed te handhaven en wellicht zelfs extra te beschermen. Goed
beschermde auteursrechten zijn zowel in het
belang van makers als in het belang van de samenleving als geheel: het leidt tot diversiteit van onze
cultuur en pluraliteit van het informatieaanbod –
bij uitstek nodig in een informatiemaatschappij.3
Aan de andere kant kan het exclusieve recht van de
maker op gebruik (het verbodsrecht) een obstakel
vormen voor de vrije uitwisseling van informatie
– eveneens een belangrijke bijdrage aan, of zelfs
voorwaarde voor, een informatiemaatschappij.
Vergoeding voor gebruik
De tegenstelling van belangen tussen makers en
gebruikers is dus een schijnbare. Steeds vaker
staat het verbodsrecht niet alleen de consument,
maar ook makers zelf in de weg. Een maker creëert
zijn product immers juist om gezien, gehoord

Een goed voorbeeld van het principe ‘vergoeding voor gebruik’ is de thuiskopieregeling. In
Nederland heeft iedereen, zoals in de meeste
Europese landen, het recht om voor eigen gebruik
een kopie van audio- of audiovisuele werken te
maken, zolang de makers hiervoor een billijke
vergoeding ontvangen. Deze vergoeding betaalt
de gebruiker via een privaatrechtelijke heffing
op blanco informatiedragers (zoals cd-recordables
en videobanden). De gelden worden door rechtenorganisaties als Norma en Sena op basis van
onderzoek naar het privékopiëren uitgekeerd. De
enkele maker die het thuiskopiëren van zijn werk
zou willen verbieden moet hier, in het algemeen
belang, een veer laten. De thuiskopievergoeding
heeft daar tegenover als groot voordeel dat het
privégebruik achter de voordeur door makers,
hun vertegenwoordigers en de overheid, niet
gecontroleerd hoeft te worden.
Norma en de vakbonden Ntb en fnv Kiem4
stelden enkele jaren geleden voor te onderzoeken
of ook het uploaden door privépersonen voor
niet-commerciële doeleinden gelegaliseerd zou
kunnen worden. Hiertegenover zou bij wijze
van vergoeding een door rechtenorganisaties
te incasseren en te verdelen internetheffing
kunnen staan. Het wat merkwaardige gegeven
dat downloaden voor eigen gebruik wel, maar
uploaden niet is toegestaan (een verschil dat bij

Afsluitend
Hieruit volgt dat bij de dringende modernisering
van het intellectueel eigendomsrecht een schone
taak voor Europa is weggelegd. De komst van de
informatie-economie, de verdere verdieping van
het meritocratische ideaal in de Westerse wereld,
het bestaan van het internet en de voortgaande
economische globalisering zijn ontwikkelingen
die in alle opzichten de Nederlandse politiek overstijgen. Nederlandse politieke partijen moeten
vernieuwing en Europese harmonisatie van het
intellectuele eigendomsrecht stimuleren en, daar
waar Nederland bij wetgeving in de landen om ons
heen achterloopt, bij de regering aandringen op
aanpassing van de Nederlandse wet- en regelgeving aan de Europese meerderheid. Hierbij zou de
centrale vraag of, en zo ja in welke gevallen, het
verbodsrecht nog steeds het beste middel is voor
handhaving van intellectuele eigendomsrechten
een goed uitgangspunt kunnen zijn.

Erwin Angad-Gaur is Kunst en Cultuurwetenschapper en secretaris/directeur van de Ntb, de vakbond
voor musici en acteurs. Daarnaast is hij bestuurslid van
onder meer Stichting Norma, Sena, Stichting Leenrecht, Stichting de Thuiskopie en PALM (vereniging
voor Professionele Auteurs Lichte Muziek).
Binnen D66 is hij onder meer actief als voorzitter van
de werkgroep Kunst, Cultuur en Media van de afdeling
Den Haag.
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veel peer-to-peer-programma’s nauwelijks meer
bestaat) zou hiermee kunnen worden opgelost.
Over een dergelijke oplossing kan vermoedelijk
echter enkel op Europees niveau worden besloten.

Erwin Angad-Gaur Meritocratie en intellectueel eigendom

Hij: Ja goedemorgen, hier Kan Wan uit Noord-Korea!
Ik dacht: kom, ik bel eens.
Ik: ‘Wat leuk! Hoe is ‘t?’
Hij: ‘Hier? O, z’n gangetje. Zeg, je weet toch dat ik hier
in Noord-Korea doe wat jullie de ‘pabo’ noemen? Moet
je horen: bij ons maakt het niet uit of je tijdens die
opleiding je best doet of niet. Ja, ik weet dat het vanuit
Nederlands perspectief ongelooflijk moet klinken, maar
een weinig gemotiveerde, niet zo slimme leerkracht in
spe heeft dezelfde kans op een baan en krijgt hetzelfde
salaris als een toptalent dat met een 10 afstudeert.
Ik: Maar…
Hij: Echt waar: een baan krijgt een Leerkracht Basisonderwijs bij ons in de Democratische Volksrepubliek
Korea automatisch; daar hoef je met niemand voor te
wedijveren. Gewoon genoeg invaluren opbouwen en
voilà: je krijgt een vaste aanstelling zodra je aan de
beurt bent.
Ik: Maar…
Hij: Wacht, het wordt nog erger: een leerkracht die
uitblinkt, hoger of breder is opgeleid op pedagogisch
of onderwijskundig gebied verdient niet méér en – ik
durf het bijna niet hardop te zeggen – die hebben
ze zelfs liever niet; wordt binnen het team als een
bedreiging ervaren, snap je…
Ik: Maar…
Hij: Ja, ik weet het, ik schaam me dood. Èn maar klagen
over het neergaande niveau van het basisonderwijs hier,
en over het feit dat de Noord-Koreaanse kenniseconomie op die manier nooit voldoende van de grond komt…
Ik: Maar Kan Wan, dat gaat hier in Nederland allemaal
precies zo!
Hij: O. Nou ja, jullie mogen dat tenminste hardop
zeggen. Zeg, ik moet gaan, ze zijn de gratis readers aan
het uitdelen. Tot horens!

Verstoord evenwicht?
Het auteursrecht dient idealiter een evenwicht te
scheppen tussen de belangen van makers enerzijds en de belangen van gebruikers, en het maatschappelijke veld waarin de makers zich bewegen,
anderzijds. In Nederland lijkt dit evenwicht echter
uit balans, in het voordeel van institutionele
gebruikers en exploitanten van werken. Het
Instituut voor Informatierecht (IViR) constateerde
in 2004 dat de wettelijke bescherming van auteurs
en uitvoerend kunstenaars (de makers) verscherpt
zou moeten worden.2
De komst van de informatie-economie zet dit
precaire evenwicht verder onder druk. In onze
informatiemaatschappij zijn bezit van en toegang
tot kennis en informatie van doorslaggevend
belang geworden. Naarmate de waarde van
een eigendomsrecht stijgt, is het verleidelijker
inbreuk op dat recht te plegen. Daarnaast is, in
de meritocratische samenleving, de druk op het
presteren meer en meer toegenomen, waardoor
ook de verleiding tot het plegen van plagiaat
groter is geworden.

of gelezen te worden en niet om gebruik ervan te
verbieden. Het verbodsrecht is dan ook veeleer
bedoeld als middel voor het verkrijgen van een
redelijke vergoeding voor het werk dan als een
manier om een absoluut verbod op gebruik af
te dwingen. In de praktijk werken collectieve
rechtenorganisaties als buma, Stemra en Norma
daarom volgens het principe van ‘vergoeding voor
gebruik’. Makers dragen hun exclusieve rechten
aan een rechtenorganisatie over, opdat deze het
werk tegen vaste tarieven kan exploiteren. Het
is voor een componist, nadat hij zich bij buma/
Stemra heeft aangesloten, bijvoorbeeld niet meer
mogelijk om zich op grond van willekeurige
redenen tegen gebruik van zijn werk te verzetten.
Alleen het recht op te treden tegen verminking
van zijn werk of schade aan zijn goede naam
behoudt hij.

Meritocratie

Ik kreeg onlangs een telefoontje van een kennis uit
Noord-Korea.

bijvoorbeeld bescherming op basis van ‘kwaliteit’
– een nog moeilijker te meten gegeven. Tot slot
bevat het auteursrecht nog uitzonderingen ten behoeve van het onderwijs en de vrije nieuwsgaring.

1 Zie onder meer Linda Nochlin (1971). Why Have There Been No
Great Women Artists?
2 IViR rapport (2004). Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke
regeling?
3 Hogenholtz (1999). Over auteurs en exploitanten.
4 De vakbonden voor musici, dansers en acteurs.
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Goodmorning
Pyongyang!

‘Excelleren is in onze
egalitaire samenleving
bijna onmogelijk ’
Bernard Wientjes is ‘trots op Nederland’: dit land
heeft alles: ondernemerschap – mensen kunnen
heel goed organiseren en plannen – en een unieke
ligging, waardoor wij een natuurlijke plek zijn
voor internationaal ondernemerschap’. Sinds mei
2005 is Wientjes (1943) de spreekbuis van ondernemend Nederland, maar hij is zelf nog steeds
ondernemer ‘in hart en nieren’. Van 1967 tot 1999
was hij directeur-eigenaar van Wientjes Beheer
BV. Bij zijn aantreden bij vno-ncw heeft hij alle
onderdelen van zijn onderneming verkocht. Het
door Bernard Wientjes opgerichte Ucosan, producent voor kunststof badkuipen en whirlpools,
werd in 1999 overgenomen door Villeroy & Boch
AG. Wientjes was er na de overname tot 2005 lid
van de Raad van Bestuur.
Volgens de werkgeversvoorzitter is de ‘vrijheid
van ondernemerschap’ een belangrijke bron van
dynamiek in de samenleving. Hoe is het met deze
vrijheid in Nederland gesteld?

Toppositie
Wientjes noemt het ondernemersklimaat in Nederland tegenwoordig goed, al blijft het vechten
tegen de remmende regels van de overheid. De
overheid wil volgens hem alle risico’s – inclusief
eventueel falen – met regeltjes proberen uit te
bannen. Kanttekeningen plaatst hij verder bij het
huidige onderwijsklimaat. ‘We hadden een goed
innovatie- en onderwijsbeleid. Dat kalft alleen
af, helaas’. Toch ziet de werkgeversvoorzitter
goede kansen om daar snel weer verbetering in
te brengen, zodat Nederland een land wordt met
‘top-innovatie, top-onderwijs en top-bedrijven’.
Deze toppositie halen is echter niet vanzelfsprekend en makkelijk. Nederland gaat slordig met talenten om. Volgens Wientjes is ‘excelleren in onze
egalitaire samenleving bijna onmogelijk’. Ruimte
geven aan excellentie is echter broodnodig;
talenten moeten optimaal de kans krijgen om zich
te ontwikkelen. Daarom moet excellentie beloond
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Interview Bernard Wientjes ‘Excelleren is in onze egalitaire samenleving bijna onmogelijk’

door Anthonya Visser en Corina Hendriks

Meritocratie

Nederland wordt steeds meer een land van ondernemers. Het
aantal mensen met een eigen bedrijf neemt gestaag toe. Talent is
er genoeg. Maar wat maakt een ondernemer tot een goed ondernemer? En is een hoog inkomen de enige waardering voor goed
ondernemerschap? Een gesprek met Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemingsorganisatie vno-ncw en al een leven lang
ondernemer.

idee oktober 2009

40

Meritocratie&
ondernemerschap
Een interview met
Bernard Wientjes

‘Iedereen heeft een
talent, maar het moet
wel worden ontwikkeld.
Soms komt dat vanzelf,
maar soms is een zetje
nodig, bijvoorbeeld
door onderwijs of door
goede voorbeelden’

Waardering voor goed ondernemerschap komt
tot uiting in twee dingen: inkomen en respect.
Volgens Wientjes heeft de maatschappij er geen
probleem mee als iemand een miljoen verdient
met zijn bedrijf door goed en creatief ondernemen. Dat wordt anders als een concern of een
bank grote risico’s loopt en gigantische bonussen
uitkeert. Omgekeerd, ontstaat er ook weerstand
wanneer mensen een uitkering ontvangen terwijl
ze eigenlijk wel kunnen werken.
Goed ondernemerschap wordt in de huidige
maatschappij dus als een verdienste gezien die de
maatschappij vooruit helpt. Daar staat tegenover
dat het met de politiek nu ongeveer zo is gesteld
als met de ondernemers in de jaren ’70. Het
verdwijnen van de waardering van en het respect
voor de politiek baart Wientjes grote zorgen. Hij
ziet het kwaliteitsniveau van politici lager worden, waardoor er weer minder politieke interesse

Meritocratische selectie
Om goede politici, ondernemers of andere talenten te ‘creëren’ is volgens Wientjes weer onderlinge strijd en concurrentie nodig, waar de besten
mogen winnen. In de klassiek-liberale visie is de
markt de ideale meritocratie. De mensen met de
beste ideeën, producten of werk worden beloond
voor hun prestatie. Die strijd en onderlinge
concurrentie werd vroeger door de verzuiling
bevorderd. Iedere zuil schoof zijn beste mensen
naar voren in de strijd met de andere zuilen. Nu
is er andere concurrentie nodig, volgens Wientjes.
Als je ondernemerschap vrij laat, komen in de
concurrentie talenten zelf wel boven drijven.
Wientjes is lid van de raad van advies van New
Venture (een stichting die onder des slogan ‘Van
idee naar bv’ mensen met een idee voor een bedrijf
in competitie laat gaan om dit te realiseren). En
zo’n competitie trekt vanzelf goede mensen aan.
Maar op de vraag hoe het dan komt dat er maar
één vrouw lid is van die adviesraad, geeft Wientjes
toe dat af en toe is een zetje in de rug nodig is. Bij
vrouwen aan de top en ook bij allochtoon ondernemerschap. Ook hier toont hij zich optimist: het
neemt toe. Als lid van de jury die zakenvrouwen
van het jaar kiest, ziet hij de kwaliteit van de kandidaten ieder jaar stijgen. Zelfkritisch en ironisch
geeft hij toe dat het bestuur van zijn organisatie
‘natuurlijk een club van wat behoudende, wat
oudere mannen’ is. Maar ze hebben het charter
van Talent naar de top getekend. Er komen dus
meer vrouwen in de leiding. En ze doen er veel
voor om ondernemers van Turkse of Marokkaanse
afkomst hun organisatie binnen te halen.
Beloon prestatie en deel de welvaart
Volgens Wientjes is het de taak van de staat om
randvoorwaarden te creëren voor goed ondernemerschap. Door overbodige regelgeving af te
schaffen bijvoorbeeld. ‘Ondernemerschap functioneert niet op een eiland maar in een vrij land.
Waar talenten zich vrij kunnen ontwikkelen’.
Dat moet ook op scholen worden uitgedragen.
Op een markt met vraag en aanbod wordt diegene
met het beste idee, die goed werk aflevert, beloond

voor zijn of haar prestatie. Dat is ook wenselijk.
Mensen moeten voor hun inspanningen worden
beloond. Maar ‘een maatschappij die zichzelf
respecteert, zorgt voor de zwakkeren’. Juist een
land dat zich op talenten richt, kan het zich niet
permitteren om de uitvallers geen vangnet te
bieden. Maar ook als het gaat om mensen met een
geestelijke of lichamelijke beperking, geldt dat je
het aanwezige talent kunt aanboren, bijvoorbeeld
door jonge mensen die gehandicapt zijn de mogelijkheid tot werk te geven en ze niet levenslang op
te sluiten in de Wajong.
Vooruitblik
Na de jaarwisseling wil vno-ncw een visie presenteren op hoe Nederland er over twintig, dertig
jaar moet uitzien. Daarin zullen ‘liberaal ondernemerschap’, naast ‘vertrouwen en handhaving’
een belangrijke plaats innemen. Bernard Wientjes
hoopt dat dan ook politici zich weer met lange
termijn vragen zullen bezighouden. En niet alleen
met zichzelf. Zodat het weer leuk wordt in de politiek. Net zo leuk als in het ondernemerschap.

Anthonya Visser en Corina Hendriks
zijn redacteuren van idee.
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‘De maatschappij heeft
er geen probleem mee
als iemand een miljoen
verdient met zijn bedrijf
door goed en creatief
ondernemen. Dat wordt
anders als een concern
of een bank grote risico’s
loopt en gigantische
bonussen uitkeert’

Interview Bernard Wientjes ‘Excelleren is in onze egalitaire samenleving bijna onmogelijk’

Zo pleit Wientjes er voor dat ook op middelbare
scholen het verhaal van ondernemers wordt
gehoord. Nu leiden scholen volgens hem vooral op
voor een mooie carrière bij overheid of in loondienst bij bedrijven. Terwijl het idee dat je met
bloed, zweet en tranen een klein onderneminkje
begint, zoals de TomToms van deze wereld,
onvoldoende als kans wordt gepresenteerd op
de middelbare school. Dat is in Amerika anders.
Moderne universiteiten besteden al steeds meer
aandacht aan ondernemerschap.

Verdienste
Dat ondernemen ‘leuk’ is, lijken steeds meer
mensen in Nederland ook te vinden. Het aantal
(startende) ondernemers groeit gestaag. Maar kan
iedereen ‘zomaar’ ondernemer worden? Wat is een
goed ondernemer? Volgens Wientjes is een goed
ondernemer een creatief out of the box-denker,
die bereid is risico te nemen (maar ook weer niet
teveel) en een goed leider. Deze ‘verdiensten’ van
ondernemers worden de laatste jaren weer meer
gewaardeerd in de Nederlandse samenleving.
Ondernemerschap is niet meer ‘vies’. Dat was in
de jaren ’70 van de vorige eeuw onder Den Uyl wel
anders, herinnert hij zich.

onder de bevolking ontstaat. We hebben volgens
hem onvoldoende goede politici.

Meritocratie

Talenten
Er is in Nederland genoeg talent meent Wientjes.
‘Iedereen heeft een talent, maar het moet wel
worden ontwikkeld. Soms komt dat vanzelf, maar
soms is een zetje nodig. Ik geloof dat aanleg veel
belangrijker is dan wat dan ook. Dat is vervelend
om te constateren want dan heb je weinig maakbare mensen. Maar het moet in je zitten. Je krijgt
het er uit door te stimuleren, doordat er aantrekkelijke voorbeelden zijn, doordat er een cultuur is
die maakt dat het leuk is’.

Wientjes is er van overtuigd dat ook het talent
voor ondernemerschap iemand in het bloed zit.
Net zoals bij hem zelf. Zo zette hij tijdens zijn
eigen studententijd al een handeltje op in collegedictaten van zijn hoogleraar – zonder diens
toestemming uiteraard. Maar een beetje toeval
en geluk moet je er ook wel bij hebben. ‘Het leven
zit vol toeval’, en dat zorgde er voor dat hij als
24-jarige het bedrijf van zijn vader overnam, toen
die ernstig ziek werd. Als dat niet was gebeurd had
hij wel een ander bedrijf opgericht. En dat doet hij
misschien wel weer wanneer hij ophoudt bij vnoncw. Gewoon, omdat ondernemen zo leuk is.
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worden en moet er meer worden geïnvesteerd in
het onderwijs. Wientjes praat hierover met de
Vereniging van samenwerkende Nederlandse Universiteiten (vsnu) en met Plasterk van Onderwijs.

Een sociologisch
en politiek begrip

45

Als we het hebben over mensen die worden buitengesloten in de
samenleving, dan hebben we het veelal over werklozen of (kans-)
armen. Volgens de Duitse socioloog Heinz Bude gaat het hier om
‘sociale exclusie’; het gaat bij uitsluiting niet alleen om geld. Als
we in de politieke retoriek van werkloosheid en armoede blijven
steken, laten we systematisch die mensen in de kou staan, met wie
het niet goed gaat.
door Heinz Bude

In alle Europese staten bestaat het begrip sociale
exclusie. In Groot-Brittannië sluit het begrip aan
bij een oude en levendige discussie over de onderklasse, die nooit uit het publieke bewustzijn is
verdwenen. In Frankrijk past het bij de hymnische
opvatting over de republikeinse natie. Exclusie
betekent daar scheuring van de natie. Jacques
Chirac is zelfs ooit met een campagne tegen
sociale scheuring aan de macht gekomen. Zo’n
semantische achtergrond die gekoppeld is aan
de notie onderklasse, natie of republiek hebben
de Duitsers en de Nederlanders niet wanneer zij
in het publieke debat de eigen maatschappij ter
sprake brengen. Dat maakt het gebruik van het
begrip exclusie lastig. Daarom is het goed om te
kijken naar de bestanddelen van het begrip wanneer we het sociologisch willen introduceren.
Ten eerste betekent exclusie niet alleen financiële
armoede. Het ontbreekt veel mensen die we
buitengesloten kunnen noemen, aan meer dan
aan alleen geld. Wanneer we in de sociale rapporten van de eu het begrip armoede vervangen

door exclusie, geven we daarmee aan dat het niet
gaat om een gebrek aan middelen van bestaan
maar om het systematisch beknotten van de
kansen tot participatie. Ten tweede legt het begrip
exclusie een verbinding tussen de marges van de
maatschappij en het centrum. Dat betekent dat
voor steeds meer mensen in onze maatschappij
het traditionele onderscheid tussen boven en
onder wordt verdrongen door het vraagstuk van
binnen en buiten. Dat betekent niet dat er geen
boven en onder meer zou bestaan. Alleen komt
daar de vraag bij: doe ik er eigenlijk nog wel toe in
onze maatschappij? Deze vraag wordt niet alleen
in marginale groepen gesteld maar ook in het
midden van onze maatschappij: sta ik wellicht op
het punt de aansluiting te verliezen? Dit gevoel
is vandaag de dag ondermeer bij mensen van halverwege de dertig te zien, die in de jaren negentig
in nieuwe beroepen – bijvoorbeeld pers en media
– zijn begonnen en tegen wie nu wordt gezegd: die
hebben we eigenlijk niet nodig.
Daar komt, ten derde, bij dat na de risicomaatschappij van de jaren tachtig de samenleving

steeds meer door een cultuur van het toeval wordt
geleid. Mensen hebben weliswaar keuzemogelijkheden en er is een onderscheid tussen groepen
naar levensstijl. Maar het wordt steeds duidelijker
dat je ook de verkeerde keuze kunt maken en dat
de voorwaarden om tot de goede keuze te komen
niet altijd te overzien zijn. Het gevoel wordt
sterker dat toevallige gebeurtenissen in het leven
van een individu de balans naar de andere kant
kunnen laten doorslaan. Een ongelukje, een periode van ziekte of pech kan het verschil maken. Het
vertrouwen is verdwenen dat het sociale vangnet
zorgt voor overbrugging en daarna participatie op
basis van merites weer mogelijk maakt. Ook dit
geldt niet uitsluitend voor ondergepriviligeerden
maar is op steeds meer groepen in onze maatschappij van toepassing.
Verklaringen
Twee verklaringen doen steeds weer de ronde
voor de toename van zulke sociale verschijnselen
die met exclusie samenhangen: er wordt allereerst gewezen op de globalisering, die er voor

Heinz Bude Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting
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De Duitse socioloog Heinz Bude gaat allereerst in op het begrip ‘sociale exclusie’
dat volgens hem heel goed als basis kan
dienen voor een sterk idee van sociale
rechtvaardigheid. Vervolgens stellen Fred
Zijlstra, Frans Nijhuis en Henny Mulders
dat uitsluiting van de arbeidsmarkt schadelijk is voor de geestelijke gezondheid
van mensen. Als laatste meent Piet Dek,
directeur van Pantar Amsterdam, dat door
groepen mensen aan de kant te laten
staan, Nederland niet alleen deze mensen
maar ook zichzelf te kort doet.
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Presteren staat centraal in een meritocratische samenleving. Maar niet iedereen
kan die prestatie ook leveren. Met name
als het gaat om een betaalde baan kan dit
leiden tot ongewenste gevolgen. Bepaalde groepen mensen komen langs de kant
te staan. In een drieluik wordt aandacht
besteedt aan die mensen die worden buitengesloten in een meritocratie.
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Positieve aspecten van exclusie
Om nu na te gaan wat het vermijden van exclusie
inhoudt, met andere woorden wat zij, die in nood
geraken nog kunnen verwachten, is het belangrijk
eerst te kijken naar de positieve implicaties van
het begrip exclusie. Welke ideeën van inclusie zijn
er mee verbonden? Hier zijn drie elementen te
onderscheiden:
Het eerste element is het herstellen van de
handelingsbekwaamheid, van agency, van het
gevoel dat men meester over zijn eigen leven is. De
tweede implicatie behelst de terugkeer van sociale
verbondenheid, ofwel de morele rationaliteit van
reciprociteit tussen hen die de middelen van bestaan te vergeven hebben en hen die deze middelen ontvangen. Aangezien universele aanspraken
slechts door collectieve inspanningen gegaran-

deerd kunnen worden, is duidelijk dat het welzijn
van het individu van het collectieve systeem
afhankelijk is. Vandaar dat rechten slechts worden
gegeven wanneer er plichten tegenover staan. Het
derde positieve principe van het exclusie-begrip
is dat mensen in staat gesteld moeten worden
zich aan te sluiten. Het systeem moet er op zijn
ingericht dat zij die werkloos worden of zich
anderszins tijdelijk in armoede bevinden, niet de
aansluiting bij de maatschappelijke mainstream
verliezen.
Wie zijn de uitgeslotenen?
Bij al deze overwegingen komt de vraag op wie
dan eigenlijk de uitgeslotenen zijn? Empirisch
onderzoek laat zien dat het niet van het inkomen,
van opleiding of van het beroep afhangt, of men

Heinz Bude Sociale uitsluiting

veranderingen van de markt te volgen en er niet
zoals vroeger tegen moet worden beschermd.
Daarmee gepaard gaat in alle oeso-landen een
ommezwaai van het hebben van aanspraken naar
een politiek van sancties en prikkels. Anders dan
in het verleden wordt niet meer ingezet op de reductie van de vraag naar werk d.m.v. werktijdverkorting bijvoorbeeld. Doel is nu de mobilisering
van arbeidsaanbod door deeltijdwerk, tijdelijke
contracten en natuurlijk levenslang leren. Het gevolg van deze verandering is – ook voor Nederland
– dat niet het veiligstellen van status het politieke
doel van de welvaartstaat is maar het vermijden
van exclusie. De welvaartstaat moet garanderen
dat mensen niet buiten de boot vallen maar niet,
dat ze hun eenmaal bereikte status door een
eventuele crisis ook kunnen behouden.

Meritocratie

heeft gezorgd dat er een systeem is ontstaan van
globale prijzen voor arbeid. Bijvoorbeeld: een
auto laten produceren in India levert dezelfde
kwaliteit op voor minder geld. Bij open grenzen
voor goederen, diensten, kapitaal en informatie
heeft dat op termijn grote gevolgen voor de nu
nog grotendeels gesloten nationale economieën.
De open grenzen hebben bovendien tot migratiestromen geleid.
Exclusie is echter eveneens verbonden met aanpassing van de welvaartstaat. Dit verschijnsel is
in alle oeso-landen te zien. De oude welvaartstaat
ging uit van het idee dat de collectieve arbeidskracht werd beschermd. In de nieuwe welvaartstaat gaat het daarentegen om activering van het
individuele vermogen om te werken. Er wordt van
uitgegaan dat het individu in staat moet zijn de
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‘Het ontbreekt veel mensen
die we buitengesloten kunnen
noemen, aan meer dan aan
alleen geld. Wanneer we het
begrip armoede vervangen
door exclusie, geven we
daarmee aan dat het niet gaat
om een gebrek aan middelen
van bestaan maar om het
systematisch beknotten van
de kansen tot participatie’

Het begrip exclusie kan heel goed een basis bieden
voor een sterk idee van sociale rechtvaardigheid.
Niet zelden worden verkiezingen op het punt van
sociale rechtvaardigheid gewonnen. Een partij
die zich er over uitspreekt wat volgens haar een
waardig leven in onze maatschappij inhoudt, hoe
een fatsoenlijke maatschappij er uit ziet, maakt
een goede kans gekozen te worden.

Heinz Bude is als socioloog verbonden aan de
Universität Kassel.
vertaling: Anthonya Visser

Een psychologisch perspectief
op arbeidsparticipatie

door Fred Zijlstra, Frans Nijhuis en Henny Mulders

Arbeid&
gezondheid
Bevordering van arbeidsparticipatie is in bijna
alle Europese landen een belangrijke beleidslijn.
Enerzijds vanwege de (verwachte) krapte op de
arbeidsmarkt en de grote maatschappelijke kosten
die inactiviteit met zich meebrengt. Anderzijds
vanwege het feit dat een beschaafde samenleving
zorgt voor arbeidsparticipatiemogelijkheden voor
mensen. Want meedoen op de arbeidsmarkt is
goed voor mensen. Niet alleen vanuit financieeleconomisch oogpunt, maar vooral ook vanuit
psychologisch perspectief. Arbeid bevat de sleutel
tot volwaardige deelname aan onze samenleving.
Door middel van het leveren van arbeid levert men

een bijdrage aan de samenleving en wordt men
er in opgenomen.
Arbeid is om meerdere redenen in psychologisch
opzicht belangrijk. Het geeft structuur aan de dag,
men wordt op een bepaalde tijd ergens verwacht;
het werk geeft een doel in het leven, en daarmee
geeft het voor velen ook mede zin aan het leven;
het biedt de mogelijk om in eigen onderhoud te
voorzien. Dat is belangrijk voor de eigenwaarde
en geeft het gevoel iets te kunnen. Het betekent
vooral onafhankelijkheid van anderen (staat,
liefdadigheid, enz.). Het soort werk bepaalt de
sociale status, de positie op de maatschappelijke
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De afgelopen jaren is werk
steeds complexer en intensiever
geworden. Een steeds groter
wordende groep mensen heeft
moeite om het werktempo bij
te houden en wordt uitgesloten
van deelname aan arbeid. Dit
is schadelijk voor de fysieke en
geestelijke gezondheid van de
mens. Om deze mensen weer
aan het werk te helpen, moeten
er weer ‘eenvoudige’ banen worden gecreëerd.
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Een vergelijking van groepen kan de zaak verduidelijken. Uit enquêtes kwam naar voren dat
er mensen waren die relatief goed geïntegreerd
waren wat de eerste vier dimensies betrof
– dus qua werk, familie, instituties en lichaam –
en die desalniettemin aangaven dat ze het gevoel
hadden dat zij er niet toe deden. En onder degenen
die maar zeer ten dele waren geïntegreerd, die
daardoor ook hoge stressvariabelen bezaten,
bevond zich een substantiële groep die überhaupt
niet het gevoel had er niet bij te horen. Uit ander
empirisch onderzoek komen indicaties naar voren
om wie het kan gaan. Het zijn mensen die actief
zijn, ook een redelijk inkomen hebben, zelfs
over een redelijk sociaal netwerk beschikken
maar ze hebben toch het duidelijke gevoel dat
hun stem =er niet toe doet. Zij hebben de indruk

Exclusie in de politiek
Deze complexe analyse maakt naar mijn mening
duidelijk dat ‘sociale exclusie’ niet alleen een
sociologische categorie maar ook een begrip moet
worden dat politiek wordt ingezet. En wel op
drie manieren. Ten eerste kan exclusie dienen als
categorie om te identificeren wie de mensen zijn
die onder de sociale kwesties lijden. Als we in de
politieke retoriek van werkloosheid en armoede
blijven steken, laten we systematisch die mensen
in de kou staan, met wie het niet goed gaat. Er zijn
andere woorden nodig om de buitengeslotenen,
zij die het gevoel hebben dat ze er niet meer toe
doen, te identificeren.
Daaruit volgt logisch dat er een manier van aanspreken nodig is, waarmee de politiek zich tot hen
kan richten die dat gevoel hebben. De boodschap
moet zijn dat we iedereen nodig hebben. Ook zij,
die het niet hebben gered, horen er bij. De politiek
heeft de verplichting de samenleving zo in te
richten dat een ieder daarin zijn plaats kan vinden.

2/3
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Een tweede punt is het sociale netwerk in de
directe omgeving. Problematisch wordt het als
er sprake is van zogenaamde netwerkarmoede.
Heeft iemand het gevoel bij iemand aan te kunnen
kloppen als het er op aankomt, of niet? Bij de
derde dimensie gaat het om het vertrouwen in
instituties. Hebben mensen het idee dat instituties er voor hen zijn of zijn ze van mening dat
die er altijd alleen maar voor de anderen zijn?
Wordt het uwv bijvoorbeeld als ondersteuning
ervaren of vooral als instrument van controle en
machtsuitoefening? Het vierde punt van ‘precaire
welstand’ betreft de vraag of mensen lichamelijk,
dus in termen van fysieke fitness, het idee hebben
dat ze met anderen kunnen concurreren. Indien
dat niet het geval is, wordt het gevoel overbodig
te zijn heel concreet. Maar de belangrijkste factor
is dat men persoonlijk over een duidelijk vermogen beschikt te kunnen handelen in complexe
situaties, die niet eenduidig zijn.

dat voor hen en hun omgeving alles bergafwaarts
gaat. Voor hen is de toekomst zwart. Hier worden
dus exclusiegevoelens manifest, hoewel de
hierboven genoemde parameters in orde zijn.
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bang is buiten de boot te vallen. De scheidslijn
tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ heeft veel meer te
maken met bepaalde ervaringen van ‘precair zijn’
(in het Duits ‘Prekarität’ genoemd). En die zijn
niet zo eenvoudig sociaal te lokaliseren. De eerste
dimensie van ‘precair zijn’ betreft het beschikbaar
inkomen. ‘Precaire welstand’ betekent dat het inkomen net voldoende is. Een huishouden is er dan
helemaal op ingericht dat er niets onverwachts
mag gebeuren, anders stort het in.

Al deze zaken zijn zeer belangrijk voor de geestelijke (mentale) gezondheid van mensen. Uit
onderzoek onder mensen die langdurig zonder
werk zitten, zoals werklozen en arbeidsongeschikten, is duidelijk geworden hoe belangrijk werk

Arbeidsorganisaties zijn hiermee exclusiever
geworden. Werk is bijna ‘topsport’ geworden, en is
alleen bereikbaar voor fitte en gezonde mensen. En
hierbij is vooral de geestelijke gezondheid, of de
mentale fitheid van belang (denk hierbij ook aan
het grote aantal mensen dat arbeidsongeschikt
is geworden vanwege ‘psychische klachten’). Een
groeiende groep dreigt buiten de boot te vallen.
Dit geldt vooral voor mensen met weinig of geen
scholing, of met beperkingen in hun gezondheid.

Zoals gezegd, werk heeft een belangrijke invloed
op de geestelijke gezondheid en psychologische
ontwikkeling van mensen. Het schadelijke effect
van geen werk hebben wordt groter als men graag
wil werken, maar door omstandigheden hiertoe
niet in staat wordt gesteld. Er zijn natuurlijk
ook mensen die er zelf voor kiezen om hun leven
(tijdelijk?) op een andere wijze in te vullen en
daar heel tevreden mee zijn. Voor de mensen die
nu onvrijwillig aan de kant staan dient echter een
oplossing te worden gecreëerd.
Eenvoudige banen
Een probleem is echter dat er – door bovengenoemde technologische en organisatorische
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt – bijna geen
‘eenvoudige’ banen meer zijn. Een grote groep
mensen die nu langs de zijlijn staan, zouden wel
werk kunnen vinden indien deze minder veeleisend is. Om het maar eens populair te zeggen: ook
de straatveger moet tegenwoordig een machinist
zijn. Waar het vroeger volstond om met een bezem
te kunnen vegen, worden de straten nu met een
machine schoongemaakt. En om zo’n machine te
kunnen bedienen is een opleiding nodig.
Dus wat nodig is zijn eenvoudige banen in een
reguliere organisatie. Er worden hiermee wel extra
eisen gesteld aan leidinggevenden en collega’s,
opdat een enigszins ‘beschermde’ arbeidsomge-

Conclusie
Een groeiende groep potentiële werknemers heeft
geen toegang meer tot de arbeidsmarkt. Dit is des
te ernstiger omdat demografische ontwikkelingen
laten zien dat, zodra de zogenaamde ‘baby boom
generatie’ met pensioen gaat (vanaf 2010), er te
weinig bevolkingsgroei tegenover staat om de vrijkomende plaatsen op de arbeidsmarkt in te nemen.
Dat leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt; vergroting van de arbeidsparticipatie is nodig. Mede ook
om deze reden heeft de regering voorgesteld om
de pensioensgerechtigde leeftijd te verhogen van
65 naar 67 jaar. Maar dat zal niet voldoende zijn
om de tekorten op te vangen. Er zal ook naar meer
onorthodoxe oplossingen gekeken moeten worden.
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ving ontstaat. Bedrijfsprocessen moeten onder de
loep worden genomen en er moet gezocht worden
naar mogelijkheden om het werk iets anders in te
richten of te organiseren. Zo kunnen er eenvoudige (of liever gezegd ‘elementaire’) taken ontstaan
die door mensen met geestelijke of sociale
beperkingen ingevuld kunnen worden. Onder een
‘elementaire taak’ wordt verstaan die taken die
geen specifieke vooropleiding of training vergen,
dus taken met duidelijke begrenzing in termen
van de gevraagde competenties.
Met ‘eenvoudige banen’ wordt mensen met beperkingen ook een kans geboden om deel te nemen
aan de samenleving, en, zoals voor velen geldt,
kunnen zij zich in de praktijk mogelijk verder
ontwikkelen. Organisaties worden op deze manier
meer inclusief (i.p.v. exclusief ): dat wil zeggen dat
de organisatie toegankelijk is voor mensen met en
zonder beperkingen. Door een grotere variëteit aan
werknemers komt de organisatie weer in balans.
Het creëren van geschikte arbeid kan op termijn
ook mogelijke personeelstekorten opvangen.
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Kwaliteit van arbeid
Het bevorderen van de arbeidsparticipatie kan
slechts onder de voorwaarde dat het zinvolle
en kwalitatief goede arbeid betreft. Kwalitatief
goede arbeid is een relatief begrip. Het is van
belang dat de eisen die het werk aan mensen stelt
in overeenstemming is met de mogelijkheden
die mensen hebben. In het algemeen gaat men er
van uit dat kwalitatief goede arbeid gekenmerkt
wordt door onder meer de zinvolheid van taken,
mogelijkheden tot samenwerking, controle over
de eigen werkzaamheden en een hanteerbare
werkbelasting. Ook is bij kwalitatief goede arbeid
duidelijk wat de bijdrage van de arbeid is aan het
organisatieproces en wordt er een zekere mate van
samenwerking vereist. Dat geeft de mogelijkheid
om met andere mensen in contact te treden, en
om samen met anderen de eigen taken te organiseren. Op deze manier ontstaan er mogelijkheden
voor werknemers om te leren en om verder te
ontwikkelen.

Ontwikkelingen in arbeid
De sociaaleconomische ontwikkelingen in de
laatste decennia hebben ingrijpende gevolgen
gehad voor arbeid en organisaties. Arbeid ziet
er tegenwoordig heel anders uit dan 40 jaar
geleden. Er wordt nu veel gebruik gemaakt van
informatie- en communicatietechnologie (ict).
Dit heeft als gevolg dat bedrijven en instellingen
hun arbeidsprocessen anders organiseren, maar
het betekent ook dat de taken voor mensen anders
zijn geworden. Er worden andere eisen gesteld aan
mensen op het gebied van kennis en vaardigheden. Men moet met computers of andere apparatuur (machines) kunnen omgaan. Daarnaast
hebben veel organisaties getracht om meer werk
met minder mensen te doen (efficiëntie). In grote
lijnen kan worden gesteld dat het werk intensiever
is geworden. Dit is in belangrijke mate het gevolg
van het feit dat apparaten het routinematige werk
hebben overgenomen, en dat betekent dat voor
mensen overblijft: dat werk waar men (nog) geen
machines voor heeft. Dat wil zeggen, werk waarbij
men flexibel moet kunnen opereren (weinig
routinematig handelen), waarbij men met andere
mensen moet kunnen omgaan (dienstverlening),
en waarbij problemen moeten worden opgelost.
Mensen ervaren het werk daardoor vaak als erg
intensief (‘het laat je niet los’). De eisen die aan
mensen worden gesteld, zijn in de afgelopen jaren
steeds hoger geworden (zelfstandigheid, flexibiliteit, kennis, vaardigheden, en fitheid).

Wajong
Op dit moment staat een grote groep aan de zijlijn
van de maatschappij. Dit zijn bijvoorbeeld mensen
die onder de Wajong-regeling vallen. Deze groep
is de laatste jaren fors toegenomen. Mensen die
voor deze regeling in aanmerking komen, worden
op hun 18e jaar gekeurd, en indien hun aanvraag
wordt gehonoreerd krijgen ze tot hun 65ste jaar
een uitkering. Deze groep kan geen ‘gangbare’
arbeid verrichten. Het criterium ‘gangbare’ arbeid
is afgestemd op de eisen van de hedendaagse
Nederlandse arbeidsmarkt die primair is gericht
op gezonde, fitte mensen. Dat betekent niet dat
mensen onder de Wajong-regeling niet zouden
kunnen werken. Sterker nog, een kwart van die
groep werkt ook, en van de resterende groep heeft
een deel ook bepaalde capaciteiten om te werken.
Ze zijn wel aangewezen op aangepast (eenvoudig
en begeleid) werk.

Meritocratie

‘Werk is bijna topsport
geworden, en is alleen
bereikbaar voor fitte en
gezonde mensen. Een
groeiende groep dreigt
buiten de boot te vallen’

is voor mensen. In deze discussie worden echter
altijd gezonde en fitte mensen als uitgangspunt
genomen. Terwijl er ook mensen zijn die niet
aan dit criterium voldoen. Er moet juist rekening
gehouden worden met de mogelijkheden en
beperkingen van individuele mensen.

Fred Zijlstra en Frans Nijhuis zijn verbonden aan de
Universiteit van Maastricht, als respectievelijk hoogleraar Arbeids- & Organisatiepsychologie en bijzonder
hoogleraar Arbeid en Gezondheid. Henny Mulders is
als A&O psycholoog verbonden aan het Kenniscentrum
van het UWV.
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ladder. Het begrip sociale status is wel aan inflatie
onderhevig, en lijkt tegenwoordig meer aan het
inkomen ontleend te worden dan aan het maatschappelijk aanzien van het soort werk. En als
laatste: werk biedt vaak een mogelijkheid om iets
te leren, contacten met anderen te onderhouden,
en een netwerk op te bouwen.

We leven in een maatschappij waarin mensen
gewaardeerd worden naar de prestaties die ze leveren. De ene mens kan echter veel beter presteren
dan de ander. Sommige mensen worden dan ook
heel erg gewaardeerd, anderen nauwelijks of niet.
Met deze ‘waarheid als een koe’ worden we al van
jongs af geconfronteerd. Bij het ‘partijtje kiezen’
bij gymnastiek zijn het altijd dezelfde kinderen
die als eerste en dezelfde kinderen die als laatste
gekozen worden. Sommige kinderen hoeven misschien zelfs niet eens mee te doen. Ze mogen op de
bank zitten en toekijken.
Dit selectieprincipe op basis van prestatie beperkt
zich niet tot de gymnastiekles op de basisschool,
maar is onderdeel van het hele verdere leven.
Waardering en prestatie op de arbeidsmarkt
is wellicht wel het meest fundamenteel voor
iemands maatschappelijke positie (en natuurlijk
ook zijn of haar zelfbeeld). Een goede baan garandeert meer inkomen en meer status dan een heel
bescheiden baan; laat staan geen baan. Wat doen
we met al die mensen die op het eerste gezicht
niet of nauwelijks ‘prestaties’ op de arbeidsmarkt
leveren? Kunnen we hen op de bank laten zitten,

zoals vroeger bij gymnastiek? Een maatschappij
die kansarmen uitsluit van de arbeidsmarkt doet
niet alleen de kansarmen maar ook zichzelf te
kort.
Prestatiemaatschappij
In een op prestatie gerichte maatschappij wordt
‘prestatie’ vaak als individueel succes gezien. Een
individu is ergens goed in, een ander individu
niet. Hierbij wordt vaak vergeten dat de mogelijkheid om prestaties te leveren een aantal randvoorwaarden veronderstelt. Ik noem een goede
fysieke conditie, opleiding, training, ervaring,
prestatiegerichtheid, doorzettingsvermogen
en coaching. Deze randvoorwaarden bepalen in
belangrijke mate hoe iemands verdere levensloop
er uit zal zien:
• leerprestaties op de basisschool zijn nagenoeg
maatgevend voor de verdere arbeidscarrière;
• de gezondheid is bepalend voor vitaliteit en inzet;
• de gezinssituatie zorgt er voor dat er van meet af
aan een goede coach is, of juist niet.
Als aan één of enkele van deze randvoorwaarden
niet is voldaan is het leveren van een (top-) pres-

tatie veel moeilijker. Dit is veelal geen autonome
keuze van het individu: de hoogte van het iq is niet
substantieel te beïnvloeden; evenmin is geboren
worden met een lichamelijke afwijking, een psychiatrische aandoening of gewoon ‘met heel weinig
energie’ het gevolg van een persoonlijke keuze. Het
gezin, de wijk, het milieu waarin iemand opgroeit:
het zijn gegevenheden waarop het individu weinig
invloed heeft. Dit betekent dat de uitgangspositie
niet voor iedereen gelijk is. Er zijn mensen waar
de randvoorwaarden voor ontwikkeling maximaal
aanwezig zijn, er zijn ook mensen waar de randvoorwaarden voor ontwikkeling minimaal zijn
ingevuld. Dat is geen persoonlijke keuze, maar
vaak ook toeval: een kwestie van geluk of van pech.
In een prestatiegerichte maatschappij staan met
name die mensen centraal die kúnnen presteren;
mensen met minder capaciteiten worden vaak
over het hoofd gezien. Ik wil het hier hebben over
deze tweede groep. Die relatief grote groep van
mensen die op voorhand moet leren leven met
enige vorm van beperking: lichamelijk, psychisch,
verstandelijk of sociaal (of in combinatie).

Om wie gaat het?
Een duiding van het aantal mensen waar het om
gaat is lastig en hangt af van de definitie die wordt
gehanteerd. Als het gaat om deelname aan de
arbeidsmarkt is recent interessant cijfermateriaal
beschikbaar gekomen op grond waarvan een grove
indicatie mogelijk is. Onderzoek naar de instroom
in de wajong leert dat de aanwas van het aantal
wajongers momenteel 5.000 jongeren per jaar
bedraagt. Uitgaande van een levensverwachting
van 80 jaar zijn er dan momenteel zo’n 400.000
mensen in Nederland die niet op eigen kracht een
plek vinden op de arbeidsmarkt. Deze schatting
is uiterst grofmazig. Toch komen deze aantallen
behoorlijk overeen met het maatgevoel dat ik de
afgelopen 25 jaar in de Amsterdamse praktijk
heb ontwikkeld (5% van de bevolking woont in
Amsterdam; 5% van 400.000 = 20.000 mensen in
Amsterdam met enige vorm van beperking).
Dat landelijk aantal van 400.000 mensen kan als
volgt worden onderverdeeld:
• 130.000 mensen zijn niet in staat tot enige vorm
van arbeid; zij krijgen verzorging en/of volgen
dagbestedingactiviteiten;
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Iedereen is
nodig!

door Piet Dek

Meritocratie

Arbeidsparticipatie
vanuit de praktijk

Presteren staat centraal in een meritocratische samenleving.
Maar niet iedereen kan die prestatie ook leveren. Met name als
het gaat om een betaalde baan kan dit leiden tot ongewenste gevolgen. Bepaalde groepen mensen staan langs de kant: financieel
en sociaal. Dit is ongewenst voor die mensen zelf maar ook voor
Nederland als geheel. Veel arbeidspotentieel blijft onbenut. We
hebben deze mensen nodig als de krapte op de arbeidsmarkt weer
toeneemt. Maar dan moeten we wel nu in deze mensen investeren!
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‘Het gezin, de wijk, het milieu waarin iemand
opgroeit: het zijn gegevenheden waarop het
individu weinig invloed heeft. Dit betekent dat
de uitgangspositie niet voor iedereen gelijk is’

Alleen al bij Pantar Amsterdam zijn er jaarlijks
honderden mensen die doorstromen naar de
reguliere arbeidsmarkt. Maar ook mensen die niet
doorstromen zitten niet aan de kant om toe te
kijken, maar zijn zinvol aan het werk. In reguliere
bedrijven: als conciërge op een school of als
leerling-verkoopster bij een grootwinkelbedrijf.
Maar ook in onze eigen werkbedrijven zijn 2.500
mensen actief; ze monteren lampen, ze reviseren
de landingslichten van Schiphol of verzenden partijen post. Positief is dat deze werkende mensen
ervaren dat ze een hogere status hebben dan toen
ze nog op de bank zaten en toekeken. Maar dat is
veelal niet het belangrijkste. Belangrijker is voor
hen het feit dat ze weer meedoen. Dat ze ritme
en routine krijgen in hun dagelijkse bezigheden,
dat ze collega’s hebben, sociale contacten en dat
ze ergens bijhoren. Dat ze gemist worden, als ze
er een dag niet zijn. Dat ze weer meetellen. Ze
zijn productief, ze verdienen een inkomen, ze
betalen belasting. Ze leveren daarmee een zinvolle
bijdrage aan de maatschappij.
Kosten en baten
In dit verband is de discussie over de kosten van
immigranten – zoals onlangs aangezwengeld door
Geert Wilders – een interessante. Veel politici
voelden zich ongemakkelijk bij deze discussie.
Men wantrouwde de achterliggende motieven van
Wilders. Naar mijn mening was het juist ook een
interessante discussie, maar ik had dan graag de
vraag breder gesteld en beantwoord willen zien: is

Deze mensen die jaren niet mee hebben gedaan,
kunnen echter niet zo maar per direct ingezet
worden op het moment dat wij ze nodig hebben
(bij hoogconjunctuur). Wij hebben ze immers in
tijden van laagconjunctuur vertrouwd gemaakt
met het idee dat ze niét nodig waren.
Om deze mensen aan de onder- en buitenkant van
de arbeidsmarkt inzetbaar te maken moet er tijdig
in hen worden geïnvesteerd. Met andere woorden:
activering van arbeidspotentieel begint een aantal
jaren voorafgaand aan het moment waarop die mensen nodig zijn. Nederland toont op dit punt weinig
lerend vermogen. Ook anno 2009 zijn de bezuinigingen op participatiebudgetten al weer aangekondigd.
Op het moment dat de economie weer aantrekt en
de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, zal over
enkele jaren weer de roep om arbeidsimmigranten
de kop op steken. Terwijl op dat moment zeker
een half miljoen Nederlanders werkloos op de
bank zit. Daarmee doet Nederland niet alleen die
mensen, maar vooral ook zichzelf tekort.
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arbeidsmigratie de oplossing voor een overspannen arbeidsmarkt, wat zijn de kosten ervan en zijn
er alternatieven?
De afgelopen vijftig jaar heeft Nederland in tijden
van hoogconjunctuur steeds een beroep gedaan
op arbeidsimmigranten. Aanvankelijk lijkt dat
een goede en goedkope oplossing voor krapte op
de arbeidsmarkt, maar de prijs van integratie van
immigranten betalen we jaren later. In plaats van
de gemakkelijke keuze voor arbeidsimmigranten
wil ik hier een pleidooi houden voor het primair
benutten van ongebruikt arbeidspotentieel.
Voor het inzetten van al die mensen die nu nog
werkloos op de bank zitten, maar die, mits op de
juiste wijze geactiveerd, wel degelijk een arbeidsmarktprestatie kunnen leveren.

Piet Dek Iedereen is nodig!

Bij Pantar Amsterdam – een organisatie die
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar (regulier) werk begeleidt - zetten we op dit moment
de eerste stappen richting theorievorming over
succesfactoren. We werken daarin samen met de
Universiteit van Amsterdam en met het adviesbureau aef. Pantar Amsterdam voert van oudsher de

Het is nog veel te vroeg om zelfs maar over uitkomsten, laat staan resultaten, te rapporteren. Wel valt
aan te geven wat we op dit moment als de meest
dominante factoren beschouwen die het verschil
maken tussen wel of juist niet slagen. Er zijn drie
bepalende factoren. Allereerst is het evident dat
het voor iemand met een aanzienlijke beperking
nagenoeg onmogelijk is om op eigen kracht op de
meest passende plek terecht te komen. Hulp, in de
vorm van coaching, wordt veelal met onnoemelijke inzet vervuld door ouders of naaste familie.
Bij afwezigheid daarvan kan de overheid die taak
overnemen en in handen geven van re-integratiebedrijven, het uwv of de sociale werkvoorziening.
Van doorslaggevende betekenis is ten tweede de
motivatie, het doorzettingsvermogen, de wens er
iets van te maken, bij de betrokkene zelf. Het is
soms adembenemend om te zien hoeveel energie
sommige mensen met een beperking investeren
om ‘gewoon’ te kunnen meedoen. Wat voor mensen
zonder beperking routine is, is voor die mensen
topsport. Ten derde is het van groot belang dat er
een integrale aanpak van de problemen van het
individu is. ‘Een ongeluk komt nooit alleen’ is niet
toevallig tot spreekwoord geworden. De mensen
in de ingewikkeldste doelgroepen kenmerken zich
door multi-problematiek. Men kan deze mensen
uitsluitend helpen als je ook al hun problemen
aanpakt. Ons Daklozenproject is daarvan een sprekend voorbeeld: we scannen en helpen deelnemers

op zes leefgebieden: wonen, lichamelijke conditie
inclusief verslaving, psychiatrische problematiek,
schulden, justitionele aspecten en werken. Deze
integrale benadering maakt dit project tot een van
onze meest succesvolle.

Meritocratie

Succesfactoren
Deze mensen komen vaak niet automatisch op
de plek terecht die het beste bij hen past. Sommigen vinden nooit een reguliere baan, anderen
af en toe, en sommigen blijken er juist heel goed
in te slagen. Dit roept de vraag op: wat zijn de
bepalende factoren die maken dat de een wel en
de ander er niet in slaagt een passende werkplek
te veroveren? Die vraag is blijkbaar niet erg
‘sexy’; in de literatuur en in de wetenschap wordt
hierover betrekkelijk weinig gepubliceerd. Dat is
opmerkelijk, want in de re-integratiemarkt – waar
deze groep een belangrijk onderdeel van uitmaakt
– gaan honderden miljoenen euro’s om. Vele
gremia zijn bij voortduring, en terecht, kritisch
over de effecten van al die miljoenen. Maar wie
schiet opdrachtgevers en uitvoerders te hulp bij
het ontwikkelen van verklarende theorieën, van
modellen en van methodieken?

Wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeenten Amsterdam en Diemen. Behalve mensen
met een handicap worden ook andere werklozen
begeleid op weg naar werk. Jaarlijks zijn er circa
12.000 mensen in begeleiding: daklozen, mensen
met een forse psychiatrische beperking, drugsverslaafden en ex-delinquenten.

Piet Dek is Algemeen Directeur van Pantar Amsterdam.
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• 130.000 mensen leveren een arbeidsprestatie
van tussen de 25% en 75%; deels vindt deze groep
werk in de sociale werkvoorziening, deels op de
reguliere arbeidsmarkt;
• 130.000 mensen leveren een arbeidsprestatie
van meer dan 75%; met de noodzakelijke hulp
en financiële ondersteuning vervullen ze een
reguliere arbeidsplek. Voor een deel van deze
groep is overigens een volle dagtaak te belastend;
ze vervullen een parttime functie.
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de depressie-epidemie
over de plicht het lot
in eigen hand te nemen
Dit boek telt maar liefst 25 bladzijden noten en een literatuurlijst van 500 titels.
Dat klinkt afschrikwekkend, maar toch haalde De depressie-epidemie binnen een
half jaar al vijf drukken en was het in 2008 misschien wel het meest besproken
populair-wetenschappelijke boek. De auteur, Trudy Dehue, is hoogleraar theorie
en geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en laat
met dit boek zien dat het mogelijk is in één keer een originele studie te presenteren die zowel wetenschappelijk interessant als maatschappelijk relevant is.
door Marleen Teunis

winnaar: Eurekaprijs 2009

Hiermee komt Dehue op een cruciaal punt in haar
betoog. In een mooie analyse van de verandering in

De Depressie-epidemie
Over de plicht het lot in eigen hand te nemen
Trudy Dehue, 2008

Meritocratie

Uitgeverij Augustus, ISBN 9789045700953

In haar boek stelt Trudy Dehue zich de vraag hoe het
komt dat in een welvarend land als Nederland zoveel
aan depressiebestrijding wordt gedaan. Het schrijven
van dit boek heeft voor haar als doel om depressie als
complex verschijnsel te doorgronden. Ze beschrijft de
historische veranderingen in de betekenis van
somberheid. Ze analyseert de rol van de psychiatrie en
de farmaceutische industrie in de beeldvorming van
psychische problemen evenals die van de biologische
wetenschap, de journalistiek, de overheid en de
hulpverlener. Ze benoemt depressie als een ernstige
aandoening, en laat zien dat wat aan gevoelens en
gedrag onder de noemer depressie wordt gebracht,
sterk tijdsgebonden is en dat in de huidige tijd het
begrip niet alleen heel erg ruim wordt geïnterpreteerd,
maar ook steeds meer gezien wordt als een medische
diagnose die om een farmacologische interventie
vraagt. Ze laat indrukwekkend en overtuigend zien
hoe groot inmiddels de invloed is die de farmaceutische industrie op de samenleving heeft, op de politieke
besluitvorming, het wetenschappelijke onderzoek, het
forum van de medici en de klinische praktijk. Dat gaat
zover dat ook de bij sommige antidepressiva vastgestelde risico’s op agressie en zelfmoord buiten de
discussie kunnen worden gehouden.

Boekrecensie De depressie-epidemie

De depressie-epidemie is heel toegankelijk geschreven
zonder simplificerend te worden; heel kritisch zonder
cynisch te zijn; meer bezorgd dan moraliserend van
toon – en het gaat over een onderwerp dat steeds
meer mensen uit eigen ervaring kennen of menen te
kennen: depressie.
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de wijze waarop antidepressiva in reclameboodschappen worden aangeprezen legt Trudy Dehue
verbinding met de verandering in het mens- en
zelfbeeld in de moderne samenleving. In onze
huidige samenleving geloven we sterk in de maakbaarheid van de mens; een depressie kun je overwinnen door medicijngebruik. Dehue zet vraagtekens bij deze maakbaarheidsgedachte en uit hiermee
ook fundamentele kritiek op onze moderne prestatiemaatschappij en de marktwerking in de zorg. Zij
benadrukt hierbij dat door medicijngebruik als dé
oplossing te presenteren, de mens te weinig wordt
aangesproken op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid én gezondheid. De invloed van de eigen
levensstijl wordt hierdoor ondergeschikt gemaakt
aan een hulpmiddel van buitenaf.
Ze begint haar betoog dat gangbare verklaringen
voor de toename van depressies niet de oorzaken
heeft die ons veelal worden voorgespiegeld. Het
maakt verschil of je de oorzaak van neerslachtigheid
zoekt in onverwerkt verdriet dan wel onvrede met
je lot, of dat je de oorzaak zoekt in een afwijkende
serotonine-huishouding. Afhankelijk van de visie
wordt een behandeling gekozen. In de eerste visie
is de psychotherapeut een succesvol middel, in de
tweede slik je een pil. Tegenwoordig wordt massaal
voor de tweede aanpak gekozen. Dehue voorziet
deze keuze van kritiek. Er is niet voldoende
aangetoond dat pillen goed werken. Het gros van
de slikkers kun je net zo goed een placebo geven.
De populariteit van de keuze voor pillen heeft
volgens Dehue dan ook meer te maken met de
opkomst van het idee van de maakbare mens.
De groei van het aantal depressieve klachten heeft
volgens Dehue te maken met de kracht waarmee
de norm wordt gesteld dat iedereen ondernemend,
levenslustig en vitaal moet zijn. Tegenwoordig geldt
dat geluk een keuze is. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij van zijn eigen leven maakt. In het
boek ‘de maakbaarheid van geluk’ beschrijft Sonja
Lyubomirsky dat het vermogen om een gelukkig
leven te leiden voor 50% erfelijk bepaald is. 10%
wordt bepaald door de omstandigheden en 40%
door doelbewuste acties. De doelbewuste acties
– in gedrag en gedachten – vraagt om een mentale
aanpassing en gedragsverandering. Dehue benadrukt het belang van de doelbewuste acties om te
komen tot gedragsverandering zover dit in ons
bereik ligt. De schaduwkant van dit geloof in de
maakbaarheid van het eigen bestaan is dat verliezers
hun mislukking ook aan zichzelf te wijten hebben.
Tegenslag of gebrek aan levenslust, zoals depressie
tegenwoordig wordt genoemd, zijn geen excuses

meer. Daar kun je wat aan doen. Het is de eenvoudigste oplossing om medicatie te gebruiken. Hiermee
illustreert Dehue de wijze waarop ieder op individuele wijze keuzes maakt vanuit het idee dat het leven
maakbaar is.
Als een rode draad in het boek beschrijft zij hoe de
norm van maakbaarheid wordt vormgegeven onder
invloed van de verzekeraars, de farmacie, de
wetenschap en de politiek. De verzekeraars die op
de stoel van de arts gaan zitten; met hun inkoop
spreken ze een voorkeur uit over de voor te schrijven
medicijnen en behandeling. Het onderzoek – ooit
ingevoerd om te voorkomen dat farmaceutische bedrijven gevaarlijke middelen op de markt brengen –
wordt nu een instrument om mensen te dwingen
tot het slikken van bepaalde producten, gezien de
aantrekkelijke prijs. Inmiddels hebben de zorgverzekeraars de prestatiebekostiging van de psychische
hulpverlening bepaald. Ook is er sprake van een
hechte samenwerking tussen academische onderzoekers, reclamebureaus en onderzoeksafdelingen.
Dehue laat zien hoe door de vastgelegde diagnose
behandelings-combinatie de keuzemogelijkheden
van de patiënt worden ingedamd. De inzet op
grotere efficiëntie brengt ook een minder persoonlijke benadering van de patiënten met zich mee.
Dit alles door de politiek geïnitieerd.
Als lezer van dit boek word je geconfronteerd met
een ingewikkelde wereld vol belangen en tegenstellingen in de zorgwereld, een analyse die ons dwingt
tot een evaluatie van de marktwerking en ondernemerschap in de zorg. De vrije concurrentie in de
zorgsector brengt grote risico’s met zich mee, volgens
Dehue. Wil de consument adequaat kunnen kiezen
voor de juiste zorg, op het juiste moment, door de
juiste hulpverlener, dan is het van belang dat de hij of
zij de juiste informatie krijgt die niet is ingekleurd en
beïnvloed door de producent of de zorgverzekeraar.
Dit is onverenigbaar met een beperkte rol van de
overheid. Mijns inziens is het van belang dat de
overheid weer zijn verantwoordelijkheid neemt en
het vermengen van belangen in de zorg voorkomt.
Dit boek benadrukt de urgentie en de noodzaak om
ons als politieke partij opnieuw te bezinnen op het
borgen van de autonomie van de patiënt door de
marktwerking in de zorg ofwel te beperken ofwel
bij te sturen. Wie is de bewaker van de kwaliteit van
de zorg en van de autonomie van de patiënt?

Marleen Teunis is algemeen directeur van Van
Campen Consulting en werkzaam als organisatieadviseur in de eerste en tweedelijns gezondheidszorg.
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Laten we de feiten op een rijtje zetten. De dekkingsgraad van vakbonden bedroeg in 2006 nog maar 15%
en neemt nog steeds af. En niet alleen is de achterban
flink gekrompen, hij is ook sterk veranderd. Tussen
1997 en 2006 zijn de bonden vergrijsd. Het aantal
jongeren (25-44) is gedaald met 23%, terwijl het aantal

In de geschiedenis van Nederland hebben vakbonden,
samen met werkgeversorganisaties, een belangrijke
rol gespeeld bij het oplossen van grote maatschappelijke problemen en het creëren van een breed draagvlak voor moeilijke oplossingen. Een voorbeeld is het
Akkoord van Wassenaar uit 1982 waarbij lonen werden
gematigd, uitkeringen verlaagd en arbeidstijd werd
verkort. Ondanks het feit dat achteraf gezien niet alle
maatregelen even goed waren, heeft het Nederland
geholpen uit de crisis te komen. Bij het oplossen van
de huidige crisis krijgen de vakbonden dezelfde maatschappelijk rol toebedeeld. Achter de hekken van het
Catshuis beslissen ze mee over het crisisakkoord omwille van een breed maatschappelijk draagvlak. Maar
verdienen zij deze rol nog wel? Is de vakbond niet verworden tot een lobbyclub die slechts opkomt voor het
deelbelang van insiders?

Ontpoldering van de polder
Dat ze dit inderdaad doen, blijkt uit de acties die bonden organiseren. Aan de laatste demonstraties van de
bonden hebben we een vut-premie overgehouden.
Met 80 euro per maand financieren de werkenden de
vrije tijd van onze Vutters. De fnv heeft een half jaar
geleden de aow-leeftijd tot speerpunt verklaard en
doet er sinds dien alles aan om die op 65 te houden. Ze
drijven het zelfs zo ver door dat er wordt gedreigd met
hogere looneisen, om zo de werkgever de rekening te
presenteren van de ‘misgelopen aow’. Dit terwijl er
in het sociaal akkoord afspraken zijn gemaakt over
looneisen. Met een bredere visie zouden vakbonden
zien dat de kosten van de aow misschien uit extra
belastinginkomsten van pensioenen betaald kunnen
worden, maar dat het vergrijzingsprobleem daarmee
niet is opgelost. De rekening wordt doorgeschoven
naar de volgende generatie. De constructieve houding
van vakbonden om samen uit de crisis te komen is ver
te zoeken. Ook is het opvallend dat de aow veel meer
aandacht krijgt dan de jeugdwerkloosheid. 11% van de
jongeren zijn momenteel werkloos en dat zal in het
komend jaar nog verder oplopen, maar de aankon-

ouderen (45-64) is gestegen met 20%. Vertegenwoordigen de vakbonden niet met name de (overwegend
mannelijke) oudere werknemers?

medewerker TK-fractie D66

Marita van Gessel

Vakbonden en werkgevers zijn nooit democratisch
gekozen. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich
tot onderhandelen over arbeidsgerelateerde zaken.
De Tweede Kamer is de plek waar het volk vertegenwoordigd wordt en beslissingen moeten daar worden
gemaakt, niet in de Stichting van de Arbeid of de
Sociaal-Economische Raad. De politiek dient haar
verantwoordelijkheid niet af te schuiven op sociale
partners. Zeker niet als zij het draagvlak vooral zoeken
op de flanken van het politieke veld. Nu het blikveld
van de vakbonden zich steeds verder vernauwt en ze
onverantwoorde eisen stellen in plaats van constructief mee te denken over oplossingen voor de crisis,
wordt het tijd dat politici deze verantwoordelijkheid
weer zelf gaan nemen.

Maar ook op een meer structureel niveau nemen de
vakbonden een behoudende houding aan. Over het
ontslagrecht mag niet worden gesproken, omdat het
ten koste zou gaan van de positie van ouderen. Maar
de arbeidsmarkt als geheel zou ervan profiteren door
meer flexibiliteit en een hogere productiviteit. Slechts
de deelbelangen van de insiders worden beschermd.

diging van de actie om op te komen voor voldoende
stageplaatsen voor deze jongeren heb ik nog gemist.
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Europa: Identiteit en integratie?

The frequent reader of Idee will have noticed it
immediately: The title as well as all the texts of
this issue of Idee are in English, not in Dutch.
And with good reason: This year is the twentieth
anniversary of the fall of the Berlin Wall, an event
that marked the beginning of the reunification
of Germany and of Europe as a whole. What are
the consequences of this reunification? Did it
influence our ideas about the European identity?
This edition of Idee addresses the integration and
identity of ‘Europe after 1989’-- a subject directed
to and written by both ‘east’ and ‘west’ and therefore published in English.

Het is u, als vaste lezer van Idee, vast al opgevallen:
dit nummer is in het Engels en niet in het Nederlands. Hier is een speciale reden voor. Deze herfst
vierden we de val van de Berlijnse muur. Deze gebeurtenis kenmerkte de hereniging van Duitsland
en van heel Europa. Wat zijn de gevolgen van deze
hereniging? Heeft het een verandering gebracht
in onze ideeën over Europese identiteit? Deze Idee
gaat over integratie en identiteit van ‘Europa na
1989’; een thema vóór en dóór ‘oost’ en ‘west’, en
daarom geschreven in het Engels.

The contributions in this edition of Idee come
from politicians from our sister parties in e.g.
Serbia, Russia, Denmark and Hungary. Our aim
with this English-language edition is to reach a
broader audience on this important European
theme, which is so central to D66. D66 is the
most pro-European party in The Netherlands and
considers thinking and acting internationally as
one of our core values. For us it is a logical step to
apply this in our daily work and so dedicate this
special issue of Idee to this international theme.
Through this issue the International Democratic
Initiative (idi) Foundation hopes to encourage
Europeans to share their thoughts on European
Identity and Integration. idi strives to spread
social-liberal thinking to countries bordering the
European Union, as well as increase the knowledge of D66 members about our sister parties
and fraternal organisations in countries such as
Hungary and Russia. Last but certainly not least,
we want to put the spotlight on all those liberals
in Europe that have fought, and continue to fight,
for liberal democracy before and after 1989.

Dit nummer van Idee bevat bijdragen van politici
van onze sociaal-liberale zusterpartijen in onder
andere Servië, Rusland, Denemarken en Hongarije. We hopen met dit Engelstalige nummer
een breder publiek in Europa te bereiken over dit
voor D66 zo belangrijke thema. D66 is de meest
pro-Europese partij in Nederland en een van onze
richtingwijzers is ‘denk en handel internationaal’.
Voor ons is het niet meer dan logisch om deze
richtingwijzer toe te passen in ons dagelijks leven,
en daarom wijden we dit nummer van Idee aan dit
internationale thema.
Met dit nummer wil de stichting Internationaal
Democratisch Initiatief (idi) bereiken dat Europeanen van gedachten wisselen over Europese
identiteit en integratie. idi streeft ernaar om het
sociaal-liberale gedachtegoed te verspreiden in
landen rondom de Europese Unie, en tevens om
de kennis bij D66-leden over de politieke situatie
van onze zusterpartijen in bijvoorbeeld Hongarije
en Rusland te vergroten. Tenslotte willen we
aandacht vragen voor al die liberalen in Europa
die gestreden hebben voor een liberale democratie
voor en na 1989.

We would like to thank the Dutch Ministry of
Foreign Affairs that financially supports this
publication through its Matra programme.

Wij bedanken het Nederlandse Ministerie van
Buitenlandse Zaken voor het financieel mogelijk
maken van deze publicatie door fondsen van het
Matra-programma.

Robert Farla, International Secretary D66
and chairman of the International Democratic
Initiative Foundation (IDI).
Maartje Jansen, coordinator of IDI.

Robert Farla, Internationaal Secretaris D66
en voorzitter van de Stichting Internationaal
Democratisch Initiatief (IDI).
Maartje Jansen, coördinator van IDI.
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European integration
and national identity

The new eu member states are witnessing a
malaise similar to that of the Western European
states: An increasing gap between the public and
the political elites and the inability of the latter to

Europe: Identity and Integration?
idee december 2009

A year of celebration inevitably inspires reflection. What is the state of affairs after more than
half a century of European cooperation and
integration? How can the unification of Europe
since the 1990s be evaluated? What is the cur-

rent state of the political and public discussion
about Europe? In the Netherlands the debate
about Europe has dramatically changed over the
past two decades. From a ‘permissive’ consensus
concerning the Dutch contribution to European
cooperation, the European Union has now become
subject to scepticism, sometimes downright
hostility. Perhaps ironically, the increase of the
public’s concern seems to coincide with the most
recent eastward enlargement of the European
Union in 2004 and 2007, which resulted from the
break-down of barriers in Europe in 1989. While
in the ‘west’ Europe has lost its attractiveness, the
new member states of the ‘east’ were amongst the
most enthusiastic supporters of the European
project. Antoaneta Dimitrova reflects in her
article on what is left of this pro-European feeling
a few years after the accession.
Foto: Marsha Cohen

This special issue of Idee is devoted to the state
of affairs in European integration. The timing is
fitting, 2009 being a year of celebrating 20 years
after the fall of the Berlin Wall and subsequently
the Iron Curtain. There are also other events to
commemorate, including the 60 years which have
passed since the first institutionalisation of European cooperation in the Council of Europe. The
Council of Europe and the European Union are the
products of similar ideas, shared by the founding
fathers of the European community: Churchill,
Monnet and Schuman. The ideas underlying both
institutions are most accurately described in the
adage coined by Count Richard Coudenhove-Kalergi in the Interbellum period: ‘A divided Europe
leads to war, oppression and hardship; a united
Europe leads to peace and prosperity’.

Where does this all leave us as a political party?
D66 is a social-liberal party with a strong international character. We support the eu, the accession
of new member states, and further European
integration. But D66 ‘is swimming against’ the
mainstream of Euro scepticism. Should we listen
more closely to the growing nationalist and
populist sentiments in our country and abroad?
Or can we in some way use the arguments and
experiences shared in this issue of Idee to persuade
the electorate otherwise? We hope the latter.
Mendeltje van Keulen and Emily van de Vijver
Editors Idee

This article is available in audio-version as Podcast
www.d66.nl/kennis/item/podcast_idee
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The tendency in today’s eu is to navel-gaze at
our own problems and shortcomings, not only
at a national level but also from the perspective
of the eu as a whole. It is therefore refreshing
to include contributions from ‘outsiders’. The
Russian Yabloko party leader Grigory Yavlinsky
appreciates the European Union as a community
of (democratic) values, and makes a plea for a ‘true
partnership’ between the eu and Russia based on
democratic values and human rights ideas. Kees
Homan and Bas van der Leij also see considerable
opportunities for a united Europe in a sphere of
peace and stability. Kees Homan evaluates ten
years of European Security and Defence Policy
(esdp). How successful has this joint policy
proven to be? He calls for a grand strategy on
esdp, in which all 27 eu member states will have
to find unanimity. Bas van der Leij and Raphaela
M. Carrière consider the role of eu in conflict
resolution.

Though European integration seems to be a process that takes place in ‘Brussels’, it very much impacts the daily lives of ordinary eu citizens. This
special issue of Idee therefore also presents more
personal stories: Eight young European liberals,
born around 1989, reflect on the Europe they live
in as compared to the Europe their parents knew.
Finally, in a review Robert Farla discusses the book
‘Iron doors’, in which six families are introduced
that live ‘between Eastern and Western Europe’.

Europe: Identity and Integration?

This raises the question to what extent it was
better before the fall of the Wall? As is often the
case with ‘the good old days’, sweet memories of
the past are embellished and cherished, whereas
the real hardships are all too easily forgotten.
Still, much of current eu policy and politics –
also in new member states – is marked by the
division between the ‘haves’ and ‘have-nots’. These
developments may be sobering to those who held
high hopes of ‘the end of history’ since the fall
of the Iron Curtain and the end of the Cold War.
A group of ‘have-nots’ in the new united Europe
are, for instance, the Romani population. Peter
Vermeersch describes a dramatic example of the
Roma as ‘second-class’ citizens in many countries
in Central and Eastern Europe. Former Hungarian
(Roma) Member of European Parliament Viktoria
Mohacsi offers an insight into her experiences on
promoting Roma rights in regional, national, and
eu politics.

What do social-liberals have to say about European integration and identity? After the demise
of communism, liberal parties were founded in
almost all Central and Eastern European countries. Wilfried Derksen and Emily van de Vijver
describe the successes and losses of these parties
in a climate swinging between Europhoria and
growing nationalism. Three contributions of
different members of the liberal family – from
Denmark, Serbia and Russia - share their views on
European identity and integration.
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reach the ‘losing’ parts of the electorate, that is,
those who have not benefitted from a globalised
market economy. In forming the link between the
political elites and the public, the media have an
essential role. Sophie Lecheler reports on how eu
journalists from the new member states experience
this role while reporting eu news from Brussels.
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Losing that pro-European feeling?
Central and Eastern European EU members
several years after accession
Some fifteen years ago, when the idea that postcommunist states would become eu members
still looked farfetched and unrealistic, a collaborator of Jacques Delors mentioned to me the
regret of the great Commission President that
Central and Eastern Europeans had not brought
new ideas to the process of European integration.
I remember being surprised that applicants that
were faced with such numerous and strenuous
demands were also expected to be original and innovative about a process on which they had little
influence. This comment got me thinking about
the contribution of Central and Eastern European
(cee) states to the European project. Being a
scholar of enlargement, my first observation was
that they were not treated as equals, but as potential guests that could be admitted to the European
home if they learned to play by the eu’s rules.
Even under these conditions, however, Eastern

Europeans did bring something to the table when
they applied to join. Their contribution was their
enthusiasm for the European project and a desire
to be part of it. The leaders of post-communist
states applying to join the eu were moved by
many motives: historical, economic and geopolitical, but they certainly believed in the European
ideal of peace, prosperity and democracy that the
eu exemplified for them.
Disillusionment
A different view, tinged with disillusionment,
gradually emerged in the process of negotiating
the early accession agreements of cee states
with the European Community. Disputes over
trade access quickly overshadowed idealism and
brought home the message that European integration was about economic interests, not political
ideals. In the following period, negotiations were

dominated by ever-increasing conditionality. All
of this was perhaps not a bad thing as cee leaders
worked to transform their countries and adapt to
the eu. Regrettably, somewhere in this process,
they learned, as one official once told me, that
‘you do what the eu wants until you sit at the
table and then the Commission cannot tell you
what to do any more’. The asymmetrical process
of accession was indispensable in making the cee
states ready for accession, but it also taught their
political elites that the eu was about hard-headed
self-interest. What did it teach the citizens and the
public in Central and Eastern Europe? What is left
of their enthusiasm, of their European dream?
Free markets vs democracy
For the citizens of post-communist states in
Central and Eastern Europe, the big historically
defining moment was not joining the eu – it was

1989 and the fall of communism. The process of
dismantling the state planning economies and
creating democratic institutions started earlier
than the process of joining the eu and was mostly
inspired by Euro-Atlantic ideals of democracy.
Later, the processes of democratisation, marketisation of the economy and preparing to join the
eu overlapped.
An important consequence of these parallel processes was that joining the eu became associated
in the minds of many cee citizens with achieving
Western European prosperity. In this, the public
in the post-communist states was misinformed.
Political elites busy with harmonising domestic
legislation and policy with the eu had little time
to explain that being part of the eu meant also
following common rules and that only by taking
advantage of the opportunities integration offers
can prosperity be realised.

Europe: Identity and Integration?
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Whereas popular support for the European project has been
waning in the ‘old’ European Union countries, Central and
Eastern European countries joined the European Union in 2004
and 2007 with fresh enthusiasm. As these new member states
are confronted with various kinds of nationalism and populism,
what remains of this pro-European feeling? Do political
disillusionment and the economic malaise risk increasing
the gap between the political elites and the mass public?

‘Short-sighted nationalism, and a rejection of the eu
norms of tolerance and non-discrimination are the
most dangerous manifestations of the post-accession
search for identity by Central and Eastern Europeans’

The Czechs, having come into the spotlight when
President Klaus’ deliberately delayed signing
the Lisbon treaty, may be also divided between
a need to reassert their independence and the
need to be part of Europe. In both the Polish
and the Czech cases, however, as Jan Macháček
suggests in Hospodářské Noviny’s blog, diverging
demands and expectations about participation in
the European project have been the result of an
institutional inability to define and express the
national interest. This lack of institutional coordination of domestic foreign policy actors may give
disproportional weight to political discourses that
reflect a Euro-skeptic stance.
Generally speaking, anti-eu populism is not that
strong in the new member states. Rather, the same
malaise affecting Western European democracies
is taking its toll in the cee states: The gap between
political elites and the public is growing and the
elites are unable to reach the parts of the electorate who have not profited from the benefits of a
globalised market economy. The challenges
of globalisation are exacerbated in the Eastern
parts of the eu by policy problems inherited from
the communist past and the fact that the citizenry
has lived in almost continuous crisis and change
since 1989.
Regaining that pro-European feeling
While populism may be an expression of legitimate political dissatisfaction, the search for
their identity as more mature citizens of the new
Europe is far from over for Central and Eastern
Europeans. A fresh wave of nationalism, based on
a profound sense of insecurity about their place in
the world, plagues the nations of the region. The
mention of the Benes decrees in Klaus’s last-ditch
attempt to secure an opt-out from the Lisbon
Treaty was telling, as was the reaction of the Slovak Premier Fico who did not hesitate to jump on
the same bandwagon. Short-sighted nationalism,
bringing up the ghosts of the past and a rejection
of the eu norms of tolerance and non-discrimina-

tion are the most dangerous manifestations of the
post-accession search for identity by Central and
Eastern Europeans. Both elites and the broader
public may still need to learn what it means to
be a member of the European Union. Given the
Union’s crisis of ideas in the last few years, the
cee have few examples to emulate. Both old and
new Europeans must find a way together to foster
and promote the norms of understanding and
tolerance that have made the eu such a success.
Antoaneta Dimitrova is a Lecturer
and Researcher at the Institute of Public
Administration of Leiden University.
Her research focus has been on
democratisation in Central and Eastern Europe,
the European Union enlargement and
Europeanisation in the new member states.
This article is available in audio-version as Podcast
www.d66.nl/kennis/item/podcast_idee

1	Ivan Krastev, Two Cheers for Populism,
Prospect, January 2008.
2	gerb stands for Citizens for
European Development of Bulgaria.
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‘The same malaise
affecting Western
European democracies
is taking its toll in the
cee states: The gap
between political elites
and the public is growing’

Antoaneta Dimitrova Losing that pro-European feeling?

Populism varies by country
Populism in Central and Eastern European nations varies considerably: While in Bulgaria and
Romania the eu is seen as an alternative to the
state’s own institutions, in Poland and the Czech
Republic populist discourses may come in more
nationalistic flavours. In one case, having gained
a full seat at the eu table, leaders such as Jarosl⁄aw
Kaczyński treated the Union as an arena for settling old scores and populist points for domestic
consumption. The first post-accession prime
minister of Poland behaved as if the main goal of
his country as a eu member was to be compensated for historical injustices. Fortunately, when
it came to the question of whether Poland would
become the new difficult member of the eu,
Polish citizens showed, by voting Kaczyński’s government out of office, that they did not want to be

seen as anti- European or revisionist. Nonetheless,
a significant part of Polish society still reacts
strongly to eu-led anti-discrimination policies
which are seen as too liberal for Catholic Poles.

Europe: Identity and Integration?

Still we have not yet seen populist discourses in
cee blaming the eu for the market economy’s
ills. Perhaps the effects of eu membership and
eu’s structural and social policies have mitigated
the effects of market liberalism in the East. The
European Union’s social policy acquis contains important provisions on working time, non-discrimination and health and safety in the workplace.
Implementing these properly can significantly
alleviate conditions for workers affected by the
risks of the new capitalism in the East. eu structural funds can increase general prosperity in cee
member states, if they are able to take advantage of
the opportunities offered by the eu.

The implementation of eu social policies and
structural funds, however, depends, as do all eu
policies, on the actions of national governments.
Bad governance and especially the capture of the
state by networks of ex-communists make the
application of eu policies and the utilisation of
eu funds difficult. State capture and ineffectiveness are the real malaise of cee politics. In cee
states most affected by perceptions of corruption, such as Bulgaria and Romania, the public
understands this. Therefore, citizens in Bulgaria
and Romania trust the eu more than their own
national institutions. For the same reason, the
most recent elections in Bulgaria were won by a
‘populist’ party (gerb2) led by a charismatic leader
with a platform that can be best characterised
as ‘Euro-populism’. The gerb leader Borissov’s
main electoral promise was improved governance
to gain more eu funds and to restore Bulgaria’s
image in the eu.
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The fact that the accession process sustained the
consolidation of the ideas of democracy and free
markets in cee states increased the risk of public
disillusionment. The chief difficulty is that as
cee states have joined the European Union, the
expected prosperity and improved governance
have not immediately materialised, making some
disappointment in the European Union inevitable. Secondly, a backlash against the eu can as
yet materialise as the realisation dawns in larger
segments of society that eu rules entail not only
opportunities, but also political demands and
legal obligations, some of which may be hard to
implement in the current political and economic
climate. The third difficulty is aptly described
by the Bulgarian political scientist Ivan Krastev
as ‘the revenge of the masses’. The losers from
the transition period with its market-oriented
policies are, by and large, also losers from the
measures taken to adapt to the eu. As a consequence, populism, as Krastev has argued, has
arisen as a legitimate reaction by the losers from
the transition in countries where market liberalism became the only game in town1.

Brussels-based journalists from
the new EU member states
With Brussels more than a stone’s throw away,
most of us have few chances of experiencing
European politics firsthand. We rely on the media
as both source and stimulant when making up
our minds about European Union politics. The
media thus bear a very important responsibility
in bringing the European idea to the every corner
of the eu. European journalists, especially those
working in ‘Europe’s capital’ Brussels, play a
pivotal role in this process. They may be called
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the principal agents of Europeanisation, whose
work and life in the midst of complex European
politics, editorial deadlines and the eu institutions is characteristic of how the media influence
the eu integration process. This fact has sparked
the interest of communication scholars. Recent
research has shown that the working and living
situations of journalists directly inform the media
content they produce.

In 2004 and 2007, the ‘big bang’ enlargement of
the eu brought in twelve new member states.
These new members were special in many
respects. Ten of the twelve had experienced a shift
from communist media control to a democratic
media system. This triggers the question, ‘How
do post-communist journalists feel and report
about the European Union?’ What role do Brussels
correspondents from new member states play in
bringing ‘Europe’ to Riga, Warsaw, or Sofia?

Journalists in Brussels
The Brussels press corps is more than a loose
conglomeration of journalists from different
countries. Rather, it is a close-knit community
of correspondents, characterised by different
journalistic traditions, languages and journalistic
skills. More importantly, Brussels journalists are
not ‘traditional’ foreign correspondents: they
do not report about ‘foreign affairs’, but about
national political issues that directly concern

Europe: Identity and Integration?

Bringing
‘Europe’
home
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The media based in Brussels have an important
task in bringing the European idea to their
home countries. How do the Brussels eu
correspondents from the new member states in
Eastern Europe experience this role? Have they
become accustomed to eu practices, or do they
experience obstacles in reporting eu issues?
Is their job more or less difficult compared to
correspondents from the ‘experienced’ member
states? How can journalists from new member
states fulfil their role in ‘bringing the eu’ to
their home countries?

The only chance for them to change their opinion is
to discover Europe’s countries and cities in the east.
And that is probably the most important difference
between my generation and the one of my parents:
we have more time to visit and experience ‘the other
Europe’ and maybe find in ‘the other Europeans’ our
former playground friends.

Berthold Haustein
Born 02.04.1990 in
Göttingen, Germany

In this context, a number of points spring to mind
that may make the challenges of journalists from
post-communist eu member states even more
difficult than that of their colleagues from the
‘older’ member states. After the breakdown of
communism, the media markets in many of these
new eu post-communist countries exploded and a
completely new generation of journalists entered
the profession. Today, the media outlets in postcommunist states are comparable to Western
media in their diversity, with a variety of tv sta-

‘Journalists may be called
the principal agents
of Europeanisation,
whose work and life in
the midst of complex
European politics,
editorial deadlines and
the eu institutions is
characteristic of how the
media influence the eu
integration process’

To clarify these ideas, I interviewed a number of
Brussels journalists from post-communist new
eu member states. In doing so, I gained a first
impression of how these journalists feel in Brussels and how these feelings affect their reporting
about the European Union. The interviews I
conducted showed that indeed post-communist
journalists in Brussels face a number of stumbling
blocks.
High Levels of Competition
The interviews revealed that, on a personal level,
journalists from new eu member states are in
close contact with journalists from older member
states. And experience is growing: the longer a
journalist stays in Brussels, the more she or he
mingles with colleagues of other nationalities. ‘On
the job’, however, new member states’ correspondents noticed some difficulties when working with
journalists from older eu countries. A Latvian
radio journalist told me that she could ‘not share
the same experience with the journalists from
Germany and England; our journalism tradition
is quite new. It changed completely after Soviet
times’. This also resonated with a Hungarian
journalist working for a national newspaper, who
said that ‘the English, the French or the Dutch
colleagues or newspapers get the information
before [we] have access to it’. A Czech journalist
added dryly: ‘The Financial Times has eight people
in Brussels and I am alone. Do the maths!’

Such bitterness stemming from a perception of
unequal treatment from eu staff was a recurring
theme during the interviews. The Financial Times
(ft) emerged as the most frequently as a media
example towards which many Eastern European
journalists directed their resentment. For example, a Czech journalist retold a common anecdote,
which states that ‘the ft computers are connected
directly to the eu Commission’. My interviews
did not uncover information that supports or
confutes such feelings, but they disclosed that
the ‘new’ journalists share common experiences
of discrimination, based on the relative size and
importance of their home media market.

>
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Unequal Access?
The interaction with official sources is perhaps
one of the most important aspects of journalistic
work. Fortunately, most correspondents from new
member states found that they have easy access to
information issued by the eu institutions. On the
other hand, they also thought that they were at a
great disadvantage in relation to eu staff members as a result of what one of them called ‘a status
of insignificance within the European media
market’. In other words, journalists from the new
member states felt overlooked in comparison to
their colleagues from older member states, such
as Germany or Great Britain. A Polish correspondent, working for one of the major newspapers in
Poland, experienced a distinct hierarchy within
the Brussels press corps, saying that in Brussels
‘some animals’ were ‘more equal than others’.
He had observed that the press corps hierarchy
consisted of three ‘leagues’: A league of ‘heavy
weights’ from Reuters, Financial Times, BBC as well
as major German, French and British publications – which were clearly favoured by eu staff
and received exclusive information first. These
‘big animals’ were followed by a league composed
of other journalists representing major national
newspapers, which enjoyed mild attention. Lastly,
he said, there was the ‘forgotten league’ of local
media, smaller publications and freelancers,
the category into which many Eastern European
journalists seem to fall.

Sophie Lecheler Bringing ‘Europe’ home

Since my youth I have moved back to the west, because I chose a university in Bavaria. I discovered that
living in a united Europe with no inner borders is not
as normal to most people of my parents’ generation as
it is for me. Just a few days ago somebody told me the
‘new states’ of Germany are architecturally boring and
underdeveloped - without ever having paid a visit to
the towns of Bach, Schiller or Goethe. And moreover,
to most Germans Poland is still less than Austria and
the Baltic states and in no way comparable to Belgium
or the Netherlands.

Germany

The immensely important moment of discovering
the reunited Europe after the fall of the Berlin Wall
in 1989 was at first the same for my parents and me.
In 1994 - when I was four - we moved from Göttingen
(in the west) to Jena (in the east). Since geostrategic
overthrows usually have little effect on children in
playgrounds, my childhood was as normal as it could
have been. It took some time to realise that only a few
years ago my playmates could not have watched Walt
Disney movies with me.

tions, newspapers and magazines available. Still,
post-1989 media systems have not as yet finalised
their transition. The differences lie mainly in the
perception of what journalism represents within
a democratic society. Are journalists, for instance,
‘objective observers’ or must they ‘take sides’ and
present an opinion? How close should a journalist
be to politicians, lobbyists or businesspeople?
These are difficult ethical questions for journalists schooled in a modern democracy and that
are even more difficult for journalists originating from former communist states. Also, some
professional norms and guidelines, as well as the
legal protection of journalists and journalistic
freedom, are not yet fully established and in some
cases, formal journalism training is lacking in the
post-communist states.

Europe: Identity and Integration?
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their audiences. But they are reporting from an
international location. Many eu citizens are not
particularly interested in European issues, which
further complicates their task. If, as the old adage
says, ‘all politics is local,’ can Brussels-based journalists convince their audiences that eu politics
will have local impact?
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friends

Sophie Lecheler is a PhD candidate at the
Amsterdam School of Communication Research
at the University of Amsterdam.
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At the end of his famous speech in 1963 near the Berlin Wall John F. Kennedy did
not mean to say that he was a jelly doughnut, although in fact he did. (Germans
used to say: ‘Ich bin Berliner’). His speech was all about freedom and he compared the proud, free people of Rome with the inhabitants of West Berlin. He stated
that only democracy can guarantee the freedom of the individual. ‘Freedom has
many difficulties and democracy is not perfect, but we have never had to put
up a wall to keep our people in - to prevent them from leaving us’. In those days
I was 17 and very impressed by John F., like Barack has earned my respect now.
Obama could have made the same speech. And because since the fall of the Berlin wall our western democracy is spreading all over Europe I should be proud to
be a European resident. Am I? I don’t know. Maybe I should be.
Ten years ago, I visited the United States and met many Americans from different backgrounds. It was very striking that most of them felt the urge to tell me
about their European roots, if they had any. No problem that their forefathers
had settled in the us a couple of hundred years ago, they still felt compelled to
do so. A wonderful redheaded woman with a pale complexion introduced herself
to me with the words: ‘Nice to meet you, I’m Mary O’Hara, I’m Irish American’.
As if I couldn’t have guessed… I didn’t dare to ask if she played the harp. But
then and there, so far overseas, I could feel it for a moment: the pride of being
European.
Ever since I was entitled to vote I voted for D66 and in 1976 I became a member of
the party, so you can safely assume that I cherish democratic principles. But dark
clouds overshadow my beliefs. All those years I unwittingly thought that the
freedom of a democratic society naturally brought a high standard of morality
and a decent way of dealing with civil and environmental problems. However
in the process of the formation of a new Europe, all countries involved seem to
suffer from right-wing nationalism, xenophobia, populism and protectionism.
This results in a question mark hanging over human rights and the willingness
to fight our environmental threats. Apparently, I overlooked the European
occupation with war. Unlike the us, we are used to fighting with our neighbours
and distrust them.
In the era of Queen Victoria, the crowned heads of Europe were linked by family
ties. Royal families married strategically, in order to strengthen their power and
spread their influence. In a specifically non-democratic way, they kept Europe
together. I would never plead for more royal influence in the European government, never leave human rights in the hands of the crown, but it would be nice if
Marijke Mous (a little bit of ) noble chic featured in our European relations.

auteur Titel

Bringing Europe home?
Assuming the proposition that Brussels-based
journalists are the principal agents of ‘Europeanisation’ leads to the question of what this
means for correspondents from the new member
states, who come from a completely different
media tradition than their Western colleagues.
How do they see their role in communicating
European integration to their audiences at home?
The results of this study show that the current
work situation and status within the professional
network of new member states’ correspondents in
Brussels may impede their reporting on European
issues. With the addition of new member states to
the European Union, the European press corps is
expanding too. This growth reduces the influence
especially of journalists from smaller or poorer
new member states, which leaves these journalists at a disadvantage when researching their
stories. Moreover, little interest for eu affairs at
home puts constraints on the journalists’ news
reporting, which probably leads them to stress
national angles over European ones. Lastly, I
found that Brussels-based correspondents from
the new member states display a certain level of
cynicism regarding their audiences’ interest in eu
news. From the perspective of those who credit
the media with the significant role of ‘bringing
Europe home’, this evidence is worrisome.

Mous Ich bin ein Berliner…

Europe: Identity and Integration?

Journalists from new member states had the
impression that their audiences at home were
both uninterested and uninformed about the eu,
which is a common problem that Brussels-based
journalists need to overcome. Most journalists
from new member states who I interviewed agreed
that their audiences’ disinterest likely stemmed
from an inability to understand how events in
Brussels could directly affect their lives. Because
their audiences were so rarely interested in their
coverage, journalists thought that they then had
to write each piece as if they were explaining
concepts for the first time. For instance, a Latvian
correspondent felt that, because ‘European
questions are the last ones people want to hear
about today’ it was her responsibility to ‘tell them
as simply and interestingly as possible’ what the
eu was about. While this ‘explanatory’ approach

shows how journalists attempt to bring Europe
closer to citizens at home, it also bears the danger
of increasing the disinterest at home: Continuing
news coverage without an ‘edge’, without opinion
and analysis, is unlikely to spark political interest
and dispute, and therefore unlikely to be read by a
wider public in the long run.
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Home Offices
What is the relationship of post-communist
journalists with their home offices and especially
their chief editors? Journalists working for public
broadcasting companies and political newspapers
were happy with the airtime and print space
allocated to them. But this was not the case
for privately owned audiovisual media. Some
journalists remarked that the general knowledge
of eu issues at their home offices was low and
that there was little effort to learn more. A Polish
tv correspondent recounted the following story
about her proposal to interview an eu Commissioner: ‘[S]ome guy from my tv station says: “OK,
but who is this person? I don’t know him. Nobody
knows him”. And I say: “This is important. How
are people supposed to understand if they don’t
see the people?”’.

those who continue to be considered outsiders,
often in spite of their citizenship. Unlike the Iron
Curtain, such new barriers are hard to draw on a
geopolitical map, but they are a reality in the lives
of many.

Luckily, during the last few years this blamingthe-victim rhetoric has encountered strong
opposition from a growing number of international reports that have genuinely sought to raise
concern about the plight of the Roma and have
stimulated people to fight against discrimination.
They have called upon citizens and governments
to increase the opportunities for the participation
of Roma in society and politics and to develop
solutions to the problems of marginalization and
extreme poverty. Non-governmental organizations and independent activists, in turn, have
tried to speak in the name of the Roma in order to
defend their interests.

The Romani population are such a heterogeneous
group of people who are tied together by the fact
that they are systematically considered outsiders,
despite having been born here. In the course of the
last two decades news reporting about the harsh
problems facing Europe’s Romani population
has slowly found its way to a broader European
audience. Unfortunately, this has sometimes
happened in a negative way. When instances of
discrimination were reported in the press, the
reporting itself sometimes extenuated such discrimination by shifting attention away from the
perpetrators and focusing instead on the alleged
particularity of the victims.

To a large extent this positive trend has become
possible thanks to the growing interdependency
between nation-states in Europe and to the advancement of European integration. In the course
of the last two decades international advocacy
organizations have seen their opportunities for
exerting pressure across state borders increase
simply because European countries have openly
committed themselves to the same standards of
democracy and have willingly submitted themselves, at least on paper, to international scrutiny.
Human Rights Watch was one of the first international independent actors in the 1990s to publish
reports on the situation of the Roma as a vulnera-

By Peter Vermeersch

With the fall of communism, 20 years ago, the
dream of a united Europe finally seemed within
reach. The opening of the Iron Curtain soon
acquired the status of a founding myth for the
new Europe. Yet this new beginning has not
quickly led, as one might have hoped, to a Europe
entirely unstained by division. At present, the
continent may no longer suffer from an East-West
divide, but it is certainly marred by a complex web
of socio-economic fault lines and cleavages. These
boundaries are perhaps less tangible than the
old divide but not less disturbing. There are, for
example, growing gaps between the highly educated European elites and their under-educated
co-citizens, between citizens and non-citizens,
between those who benefit from economic
progress and those who are faced with poverty,
unemployment and discrimination. And increasingly there seems to be an acute gap between
those who perceive themselves as ‘Europeans’ and

ble minority group in some candidate eu member
states. Others, such as Minority Rights Group and
Amnesty International, followed. Some ngos
began to focus their attention exclusively on the
Roma, such as, for example, the European Roma
Rights Center. These ngos have attempted to
maintain clear links with local organizations of
Roma. They have tried to legitimise the claim
that they not only speak for the Roma but are also
closely linked to this group and even, to some
extent, represent this people.
The internationalisation of activism in the name
of all the Roma in Europe has also helped activists
to mobilize the Roma themselves. Part of this
mobilisation has been achieved through the promotion of the term ‘Roma’ as a way to overcome
the negative stereotypes associated with the name
‘Gypsies’. The term ‘Roma’ was not only more
neutral, it served well as a basis for demands for
the recognition of the group as a unified cultural,
ethnic or national minority across European
borders. By connecting the diverse groups that
faced similar discriminations in Europe, activists
could exert additional pressure on governments,
particularly in Central and Eastern Europe,
where minority rights protection was now being
monitored in the context of the eu’s enlargement
process.
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The Romani population face harsh problems and discrimination
in many European countries. Deepening European integration
has improved their position, but only to a limited extent.

blessing for the Roma?

Europe: Identity and Integration?

Europeanisation: a mixed

1

‘The process of
Europeanisation risks
reinforcing the idea
that the Roma belong
everywhere and thus
nowhere’
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In ‘1989’, the ‘East’ joined the ‘West’ in a single European project.
Though the geographical dividing line seems to have disappeared,
some groups of people are still ‘outsiders’ within Europe. Above
all, the Roma are still confronted with racial discrimination and
political underrepresentation. Peter Vermeersch asks the question
what ‘Europeanisation’ can mean for the Roma. Viktória Mohácsi
addresses the political participation of Roma, particularly in
Central and Eastern Europe.

I really have a lot of things in common with my
mum. She also never liked flowers. She also had only
a few songs that she could sing. My mother enjoyed
drawing ‘just like me’. I am reading the same classical
writers that she used to read, enjoying the same old
movies that she liked. But sometimes I wonder if we
really are so alike. ‘Did my mother see the world the
way I do?’, ‘How open minded was she?’ How open
minded could a person be if she was born and lived in
a tiny box with a huge, red inscription on it ‘usSR’?
‘Did she love freedom as much as I do?’. How much
can a child love sweets if she never tasted any? These
are questions that my father will never be able to
answer. So I never tried.

Moldova

I continued to ask the same ordinary questions about
my mother’s youth.
‘What was her favorite play?’
‘I really don’t know’.
‘Did she enjoy cooking?’
‘Never’.
‘Was she happy?’

After the enlargement, eu bodies and other
international institutions began to call upon
both new as well as old member states to come up
with better policies for this minority and better
ways to implement them. An important symbolic
step indicating growing Europeanised concern
was the European Parliament’s 2005 Resolution
on the situation of the Roma in the eu, which
emphasized ‘the importance of urgently eliminating continuing and violent trends of racism and
racial discrimination against Roma’. It called on
various eu bodies, eu member states and candidate countries to take specific action to address
these concerns. In recent years several other ep
resolutions followed. They all demanded greater
awareness and concern for the Roma.
In other words, to a large extent the current state
of activism for the Roma could not have happened
were it not for the process of Europeanisation. So,
one could conclude that Europeanisation – the
growing interdependency of European states and
their growing willingness to cooperate across
borders – can only be considered a positive
development for the Roma. And indeed, to a large
extent it is.
Yet we have to be careful not to ignore the risks
related to such Europeanisation. A number of
problems remain and a number of additional
issues now need to be taken into serious consid-

Marina Melenti
Born 16.08.1989,
Chisinau, Moldova

The second problem is that Europeanisation
might give domestic governments an opportunity
to evade their own responsibility. If ngos claim
that the Roma are a European minority, domestic
governments can easily argue – and some of them
have indeed argued – that the eu or other international institutions have a special responsibility for
the Roma. If European institutions take initiatives for the Roma they should make it clear that
national governments remain ultimately responsible for the protection of their own citizens. The
Roma should not solely be regarded as Europeans
(a term that would not mean very much to most
Roma ) but also as citizens of their own states, or
at least as European co-citizens. The process of
Europeanisation risks reinforcing the idea that
the Roma belong everywhere and thus nowhere.
Thirdly, the Europeanisation of the Romani
issue might leave us with the impression that
the situation of the Roma is very similar across
Europe, and that formula-like solutions can be
implemented. This is not the case. There is a lot
of variation, and that variation should be taken
into account by policymakers. A situation like the
one in North Mitrovicë/Mitrovica, where Romani
refugees, more than ten years after the war and
the nato intervention in Kosovo, still live in two
displaced persons’ camps built for them on one
of the most toxic waste tips of Europe, mandates
direct international intervention3. The segregation of Roma in urban environments in Central
Europe requires a different type of policy, preferably implemented by local actors and based on a
thorough understanding of the ongoing processes
of social change not only among the Roma but
among entire communities of inhabitants.

Peter Vermeersch is a professor at the Social
Science Faculty, University of Leuven, Belgium.
This article is available in audio-version as Podcast
www.d66.nl/kennis/item/podcast_idee

3	For more information on this case,
see http://www.toxicwastekills.com/index.html.
4	More about this case, see Pawel⁄ Smoleński,
Bartl⁄omiej Kuraś, ‘Cyganów nie lubie˛, co raczej sie˛ podoba’,
Gazeta Wyborcza, 26 October 2009.
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Finally, European initiatives meant to remedy the
problems that face the Roma should be implemented carefully in order to avoid the reinforcement of boundaries between the Roma and other
population groups. If European support is not
monitored well it might easily be interpreted as
support uniquely for the Roma rather than for
society as a whole. In Limanowa in Poland, for
example, a recent discussion about the building
of a Romani community house with the support
of government funding (which, in turn, relies on
European subsidies) has deepened divisions in
an already divided village. Local politicians there
have claimed – incorrectly – that all money that
goes to the building of such a community house
is money that cannot be used for the building of a
road in the non-Romani part of town4.
Such local politicisations of government funding
policies should be avoided. It is of the utmost
importance that policy initiatives that help the
Roma are framed in a way that encourage other
social groups to accept the Roma as equal partners
and co-citizens. The narrative that should accompany these initiatives is one that highlights
the advantages of these policies for the whole
population, not only the Roma.
The current situation, as we can observe in Central
and Eastern Europe as well as in the old member
states, is not only detrimental to Romani populations; countries as a whole are hurt by it. By not
having fully realized equal opportunities for all,
and having failed to create better living conditions for a large group of their citizens, many
European countries are missing an incredible
opportunity for progress.

Peter Vermeersch Europeanisation: a mixed blessing for the Roma?

I always used to talk a lot about my mother. With any
person that ever knew her…especially with my dad.
I would ask a lot of little and sometimes annoying
questions until I got the answer that I liked the most:
‘She was just like you’.

eration. First of all, the conditionality policy of
the eu – the policy that made eu membership
conditional on a better protection of minorities,
including the Roma – clearly proved to have its
limits. Conditionality may have been influential
in bringing attention to the Roma and in getting
programmes and reforms adopted by governments in the acceding countries, but implementation has seriously lagged behind. In the end, the
Central European countries have been admitted to
the eu while substantial problems remain.

Europe: Identity and Integration?
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‘If European institutions
take initiatives for the
Roma they should make
it clear that national
governments remain
ultimately responsible
for the protection of
their own citizens’

‘How tall was she?’
‘164cm tall’.
‘What was her favorite colour?’
‘Green, although most of her dresses were pink’.
‘Was she sociable?’
‘She was just like you’.
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She was just like me?
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in Europe
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By Viktória Mohácsi

The Roma in Europe are estimated to number
between 10 and 15 million people. It is only during
the last ten years that the Romani community
has been fully recognised as a legitimate ethnic
minority. The recognition of minorities is essential to securing the rights of these groups in
eu Member States, including the right to effective
participation. Since non-recognition hinders
the enjoyment of internationally established
rights, it ultimately leads to the marginalization
of minorities, and their exclusion from political
processes. That is why effective participation in
the decision-making processes is needed. But are
the Roma participating?

Are Roma voting?
The Central and East European countries (cee)
have had various experiences with Romani representations in political parties and in parliaments,
which are described in detail in the undp national
reports. One common feature is that non-Roma
parties of both the left and right have viewed the
Roma electorate as something worth pursuing.
Despite social exclusion, Roma voters often participate in national elections. Roma turnout ranges
between 60% and 80% in four of the five cee
countries. The Bulgarian and Hungarian cases are
interesting in this regard: Romani voter turnout in
these countries was even higher than the share of
the Roma respondents indicating trust in political
parties, whether they are aimed at Roma or not.

Romani elites in the cee region are generally
characterized by political fragmentation and
the absence of common political strategies. This
may be one of the reasons why Roma usually vote
for other (majority) political parties in national
elections. But after having captured these votes in
elections, mainstream parties often forget about
Romani concerns.
Minimal electoral thresholds for entering parliament are another common problem. Since the
Roma constitute relatively small shares of electorates, even strong support for a single national
Romani party would not guarantee parliamentary
representation. This fact works against the formation of national Romani parties. In Hungary for
instance there exist five Romani political parties,
none of which have reached the 5% threshold.
Representation in EU
Of all European ethnic groups Roma are the worst
represented in the European Intergovernmental
Institutions, which employ staff based, roughly,
on a quota system linked to nationality. In Europe
at least five times more people speak Romani
than, for example, Maltese. Systematic underrepresentation is also strongly reflected in the
fact that no Romani individuals work in the
foreign ministries or embassies of any European
country. Nonetheless, the European institutions
advocate concrete measures for reducing
existing inequalities between Roma and majority
populations in Europe.

A range of legal and political mechanisms have
been used in Europe to increase the political
participation of Roma at the local, regional
and national levels in legislative, executive and
administrative bodies. While Romani representation is in itself important, consideration must
also be given to the mechanisms needed to ensure
that Romani issues are addressed effectively in the
governmental process.
Representation
Access to membership in viable political parties is
important for the effective mobilization of Roma
in the political process, both during elections and
during the business of the legislature and administrative bodies. Some eu member states prohibit
ethnicity-based (or faith-based) political parties.
In other eu countries Romani people may either
have their own political parties, or their interests
may be represented by mainstream parties.
Romani politicians face challenges when
participating in majority parties. Even if the
political party addresses Romani issues, majority parties may not prioritise them within their
broader agendas, or may lose sight of those issues
important to Romani communities. Mainstream
political parties sometimes have internal diversity
programmes, such as training and mentoring, in
order to encourage and increase the number of
Romani politicians and activists.
A common mechanism used to facilitate representation of Roma is the allocation of special seats
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The participation and representation of Roma in European
politics is not very effective. Viktória Mohácsi, former mep
and member of the Hungarian Roma minority herself, calls
for more effective measures to secure the voice of Romani
minorities at both the national and international level.
A ‘modern Romani elite’ should stand up, to be an independent
force in the interethnic dialogue about the Romani
communities of Central and Eastern Europe.

Viktória Mohácsi The voice of Roma in Europe

Romani political representation
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‘There is a need to
prepare a “modern
Romani elite”, to be an
independent force in
the interethnic dialogue
about the Romani
communities of cee’

Alexandru Marin,
National Liberal Youth Party
Born 31.12.1990, Romania

Romania

Yesterday, belief in God was forbidden, because
Commie feared purity as would any creature which
would not believe in beauty. Today, I can believe in
my God just the same as everybody else can believe
in theirs. Yesterday, Commie forced us to go his way,
for he feared free will. Today we can choose if we
want to study or not. We have the strength to build
our future however we may wish. Yesterday, Commie couldn’t stand the thought of citizens spending
their income freely and he would rather do that for
them. Today, we are allowed to enjoy our earning
by investing it the way we wish and even leave an
inheritance to our descendents. Yesterday we could
only express ourselves through Commie’s projections. Today, we can finally support our principles
and choose the people in which we want to believe.

Roma participation in government (the executive or administrative branch) is also crucial.
Measures that may increase Roma participation
in government can include the allocation to Roma
representatives of membership in key committees, advisory bodies or other high-level organs.
The institutionalisation of active consideration
of Romani issues across relevant ministries can
also be implemented through, for example, the
creation of inter-ministerial working groups. The
participation of Roma in administration, the judiciary, public bodies and public companies forms
a third important aspect of the realization of the
’Roma right’ to effective participation. Certain
types of quotas have been deemed illegal in some
eu Member States; however, the effectiveness of
such special measures is evident.
Self-governance
The Roma right to effective participation can be
advanced through forms of self-governance as well.
Such devolution gives Romani people the right
to administer and even legislate in certain fields
such as education, cultural affairs, and the preservation of customary law or practices, usually with
exclusive jurisdiction.
Hungary provides a contrasting model of Romani
political participation, namely representation
through minority self-governments attached to
the local government. This minority self-government system was introduced with the Hungarian
1993 Minorities Act. According to its key provision, all legally recognized minorities are entitled
to establish their own self-government at the
municipal and national level. According to the
law, the means to maintain cultural identity and
express cultural difference should be provided.
For the Romani groups this has worked as an
insensitive unifier, by treating the Romani minority as a single inherent and homogenous mass. In
Hungary, there were three Roma representatives
in the National Assembly in the period 1990-1994,

Effective participation
Active political participation of Romani individuals is not simple. In most cee countries the
most effective ’Romani voices’ are activists. Their
platforms vary from local or national elections,
referendums and campaigning to active membership of political parties, pressure groups or
advisory bodies to government and targeted
demonstrations, civil disobedience, and community actions.
A central issue in relation to the political participation of Roma is how to determine that the quality of participation is truly effective. In assessing
this, two aspects of participation are important.
First, one should consider the the means used to
promote full and effective equality of persons
belonging to Roma. Secondly, one should assess
the impact of these means on the situation of the
persons concerned and on society as a whole. This
impact may be viewed differently by different
actors, depending on their engagement in the
processes.

Future measures
It is only during the last ten years that the Romani
community has been fully recognized in cee
countries as a legitimate ethnic minority. The new
leadership of the community that has recently
begun to emerge brings direct political experience, but is not sufficiently equipped to stand
up to paternalism of the Romani community by
majority politicians. There is a need to prepare a
’modern Romani elite’, to be an independent force
in the interethnic dialogue about the Romani
communities of cee. The question remains
whether the Roma should proceed on the basis
of ethnic or civic principles in asserting their
claims. Where other minorities remain divided on
issues, in some eu Member States political parties
encourage Romani individuals to participate in
politics and in decision-making processes.
Viktória Mohácsi was MEP for the
Hungarian liberal party SZDSZ.

‘Of all European ethnic groups Roma are the worst
represented in the European Intergovernmental
Institutions, which employ staff based roughly
on a quota system linked to nationality’
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The exclusion of Roma from fully participating
in political processes is primarily grounded in discrimination. Affirmative measures, time-bound
and specifically designed to address systematic,
historic and institutionalised discrimination,
must be employed to enable Roma to participate
effectively, especially if this would otherwise
remain beyond the community’s reach.

Viktória Mohácsi The voice of Roma in Europe

Yesterday, Commie looked upon us and forbid us
to speak. Today, we are allowed to rest on the grass,
to contemplate the sky and to talk freely. In fact,
yesterday we were not even allowed to think for
ourselves, for Commie feared reason. Today, each of
us can express ourselves in any way, be it writing or
singing. In fact, yesterday we could not love or prove
we cared because that provoked anxiety to a soulless
being such as Commie. Today, we can hold tightly in
our arms the person dearest to us and say an honest
‘I love you’.

a similar situation to Romani representation
in the Czech Republic and Slovakia in the early
1990s. All of the candidates were elected on party
lists of mainstream political parties.

Europe: Identity and Integration?
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in the legislature to representatives of certain
minorities (reserved seats). This is usually done
under majority electoral systems which otherwise
cannot guarantee Romani representation. In such
systems, the mainstream parties may have an
interest in mobilizing the reserved seats.
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Europe and Russia: Towards a true partnership?
When preparing its eastward expansion, the
European Union was forced to face a question:
How far do Europe’s borders extend, in terms of
politics, economics and culture? And how far can
democracy extend? There are a number of sensible
points of philosophical criticism of the European
Union and the extent to which it can expand.
Some people are afraid that unlimited expansion
will transform the eu into a sort of empire; not in
the model of the violent empires of the past, but
an empire nonetheless, that although free, peaceful and non-violent, would seek to implement its
own standards everywhere. Also, many political
analysts have expressed their reasonable fears
that standards can actually erode and stability
will decrease in a Europe that becomes too large
in term of its territory. We think that Europeans,
sooner or later, should elaborate a consensus on
the expansion of the European Union. This may
be the only way for Europe to build a new kind of
state entity.

A union of nations
After the Second World War, when Hitlerism was
in the past but Stalinism still presented a danger,
Western European intellectuals realised that neither nationalism nor imperialism were acceptable
for state-building. European stability required a
union of nations that could and should expand,
but would never transform into an empire. Western Europe’s political elite adopted this position.
The United States’ ‘Euro-Atlantic’ approach and
the Marshall Plan also contributed to this position decisively. In this sense, the Treaty of Rome
and the establishment of the Council of Europe
represented a legal, economic, political and, most
significantly, philosophical breakthrough.
With the disappearance of Soviet Communism,
Western Europeans and Americans were eager to
switch their strategic Cold-War perspective to one
more oriented towards trade and commerce. However, in changing focus, Western leaders neglected

two important considerations in the post-Soviet
era: 1) the involvement of Russia and other postSoviet states in a full-scale co-operation, and
2) open condemnation of the anti-democratic,
bureaucratic, and in some cases, imperialist tendencies of the new Russian state. Instead, the West
chose to pursue only a tactical relationship with
Russia’s post-Soviet bureaucracy and overlooked
Russia’s authoritarian tendencies as long as her
problems were not exported. Mass-scale violence,
clear injustices, and obvious fraud in the Russian
system were overlooked. Western commentary
on the new Russia was cynical and hypocritical,
with statements such as ‘Yeltsin was good for
Russia’ and later ‘Putin was good for Russia’. The
war in Chechnya, violation of human rights and

freedoms, and the authoritarianism allegedly justified by the so-called ‘multipolar world’ ideology
– all these things were considered to be Russia’s
own internal problems. Even now, most crucial
political discussions in the West focus mainly on
the degree of state involvement in the Russian
economy and the private sector, nationalisation of
industries, and so forth.
The free market
Similar to using the most primitive version of
Marxism as a central doctrine, most politicians
in the East and, to a large extent, also in the West
assume that the free market, private property and
economic freedom are the primary foundation
of the European system. They believe that this
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With the accession of several former communist countries to
the European Union in 2004 and 2007, Russia now constitutes
the most eastern border of Europe. The present relationship
between the eu and Russia is a pragmatic one, based on realpolitik
and trade interests. For a true partnership to flourish, shared
democratic values and human rights ideas are indispensable.

Ringaile Papartyte
Born 02.04.1990,
Jonova, Lithuania

Russia has always been historically separate from
the humanitarian Western European tradition and
from the nation-state civilisation that emerged
after the Treaty of Westphalia of 1648. Still, in the
19th century Western Europe, Central Europe and
Russia did form a united cultural and economic
space, which grew and developed despite religious diversity and political upheavals As the
great Russian writer Fyodor Dostoevsky noted
Russia needed Europe, and Europe was the second
Russian fatherland. But everything changed after
World War I and the Bolshevik revolution.

In fact, both Russian and European isolationists
demonstrate similar harmful approaches. The
Russian authoritarian bureaucracy encourages a
split between the two sides in order to maintain
its own power. In reality, despite authoritarianism
and post-totalitarian complexes, the majority
of the Russian society is neither isolationist nor
anti-European. Rather, a kind of passive isolationism, characterised by the concept that everything
outside Russia is abstract, is a part of the Russian
social mindset. This type of thinking creates an
extreme danger for Russia; it is also dangerous for
its neighbours and the West as a whole.

‘Gas, oil, and metals
trade, controlled by
the oligarchy, may
not be the best way
of building bridges
between nations’

Such Russia-eu policies (or a lack of real policies targeted at long-term cooperation) lead to
a situation where many Russians start viewing
the European Union and the West in general via
the distorted lens of the market as understood in
its most primitive Adam Smith interpretation
-- fierce competition without regard to moral
standards, and the worship of individualism and
pragmatism. Humanitarian values are not only
viewed as being subordinate to economics, but are
often believed to be entirely lacking, existing only
as a part of Western propaganda and PR.
In order to achieve a true partnership between
Russia and the eu, concerns about human rights,
democracy, and democratic values should be
shared. This is the only correct strategy for the
eu, even though it is difficult to speak in these
terms with the authoritarian Russian bureaucracy and the nouveau riche class. In fact, the ideals
of the so-called ‘real Europe’ are very far from
adequate in morality and concern for human
rights (for example, some liberally-educated
members of the European bureaucracy resemble
their Russian counterparts raised in the Soviet
and post-Soviet times, in their militantly rigid,
inhumane and reactionary approach). Strategically, there is no way to avoid or sugar-coat the
serious language that must be used in such a
dialogue between partners. Bringing the issues
of human rights and democratic values to the
forefront of political discussion is a duty for
all today’s responsible political thinkers and
decision-makers.
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Pragmatism
The present relationship between the European
Union and Russia is quite ‘pragmatic’, based on
realpolitik, with trade and commercial interests
eclipsing the strategic perspective. Gas, oil, and
metals trade, controlled by the oligarchy, may
however not be the best way of building bridges
between nations. Although Western and Central
Europeans no longer feel menaced by Russia, and
are showing less interest in the country, they are
often uncomfortable having such an unpredictable neighbour which can close the gas pipelines
in the middle of winter and freeze Europe. On the
other hand, from their perspective, Russians feel
isolated from, and ignored by, the rest of Europe.
All inter-state communication is often only
takes place on a governmental level, neglecting a
citizen-to-citizen approach.

Grigory Yavlinsky, Victor Kogan-Yasny The neighbour to the East

Today, people have the possibility to be whoever and
wherever they want to be. Wishes, combined with
effort, do not bump into an iron wall. It has been
only 20 years since Lithuania became independent
and we have managed to achieve a lot. However,
we still have to learn a lot and, in my opinion, the
most important lesson is to learn to safeguard the
values that ensure the life we are able to live today.
Otherwise nobody knows when the elevator door
will close again and the comfort zone is once more
left behind.

system can function without liberal democracy,
an independent judicial system, the upholding of
human rights and the protection of civil liberties.
Speculating on the future of the Russian state,
many of them declare that at some point other
political elements of the European system will
develop spontaneously from the implementation of free market ideas. Proceeding from a
one-dimensional, over-simplistic model of a ‘bad
totalitarian usSR’ and a ‘bad, but not that authoritarian modern Russia’, with a presumed ‘possibility for civilised democracy and market economy
in the future’, there arises an illusion of progress
and of distant, but yet positive prospects. While
humanitarian values form the basis of post-World
War ii European society, this kind of civilisation
will not emerge in Russia simply by the introduction of a free market system alone. Moreover, the
Soviet people and Russian people have always
considered Europe as a region characterised by its
respect for human rights and freedoms and the
dignity of human life. The opportunity to conduct
business freely and earn one’s living has always
been regarded as secondary.

By taking this approach, there is hope that the
political future of Europe will not turn into the
risky ‘multi-polarity’, but instead will represent a
wide community of different nations, maintaining their diversity while working in close cooperation and partnership based on the shared values of
freedom and justice.

Europe: Identity and Integration?

At first sight, the Soviet Union seems to have been
based on a very humanistic ideology, full of beautiful ideas about social equality. In practice however
the ideas never succeeded to work properly. People
in the Soviet Union were poor and enormous queues
of people in empty shops were normal. For most
of the Soviet-born people the smell of tangerines
reminds them of Christmas, because at Christmas
time these fruits were available to everyone and
not only those in power. Most importantly, people
were constantly in fear and the individuality was
sacrificed for the sake of the 'Great Country' and the
common good.

Lithuania

One of the most unpleasant feelings for me is when
an elevator starts going down, weightlessness
takes over the body, awakening the alertness and
the comfort zone is left behind. Today it is hard to
imagine that a similar feeling, felt so often in the
Soviet Union, vanished only 20 years ago.

Grigory Yavlinsky is a Professor of economics,
and founder and former chairman of the
Yabloko party, a Russian social liberal party.
Dr. Victor Kogan-Yasny is a political adviser
to the Yabloko party and Chairman of the
Regional Civic Initiative in Moscow.
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Elevator doors

The European Security and Defence Policy (esdp)
celebrated its tenth birthday this year. In spite of
the rather sceptic attitude of the United States
towards the esdp in the beginning, a significant
change took place during the second Bush
administration. The new security situation after
9/11, the need for allies to tackle the new security
challenges together, combined with limitations
of nato in the field of civilian capabilities, all
worked together to bring this change about. All
these factors contributed to the appreciation
of the United States that a stronger, more coordinated European partner would also be in its
own best interest. The new Obama administration

further strengthens this view, as did the return of
France into the integrated military nato structure this year.
French President Nicolas Sarkozy obviously hopes
this return will stimulate the European nato
member states to support the French ambitions
concerning European defence policies. The French
armed forces have always played a significant role
in maintaining the French ambition for grandeur
and its status as an important power. Sarkozy
wants to reinforce this grandeur, which rather
diminished during the days of his predecessor
Jacques Chirac. As far as his European ambitions
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Mid-term review
The question does arise what ten years of esdp
has brought about thus far. The eu engaged in 22

missions on four continents during this period,
but most of them were of a small-scale and civilian nature. But until now, the really deployable
military power of the eu has been very modest.
Let me mention a couple of facts. All together, the
27 eu member states spent more than 200 billion
euro on defence in 2008, with almost 2 million active defence forces. Nevertheless, the eu can only
deploy 70.000 forces on a permanent basis.
The European Council decided in Helsinki in
December 1999 to establish a rapid intervention
force of 60.000 soldiers, meant to be operational
in 2003. This never happened. During the French
chair last year, Sarkozy once again made a plea
to establish these forces. In military material,
the eu has some serious shortcomings as well.
The member states have 1700 helicopters at their
disposal, but most of them are not available for
crisis control operations due to lack of training or
maintenance. The eu mission in Chad was held
up by a lack of helicopters until finally Russia
supplied some.
There is also too much of a diversity in military
equipment. Within the eu, there are four different types of tanks, sixteen kinds of armoured
vehicles, eleven sorts of frigates and 21 naval
shipyards. In the United States, these figures are
one, three, one and three respectively. This poses
a challenge to the European Defence Agency
(eda), established to coordinate the deployment
of defence powers, research, investments and
armament. Unfortunately, decision making at

Kees Homan Wanted: unambiguous European security coherence!

Wanted: unambiguous
European security
coherence!

are concerned, Sarkozy considers the European
Union not only as a force multiplier, but also as
a means to emphasize and reinforce the French
influence in global matters. However, without
the United Kingdom there can be no strong esdp.
And London is not inclined to sacrifice its special
relationship with Washington on the altar of
the esdp. Moreover, the British prime minister
Gordon Brown is not even close to the Europhilia
of his predecessor Tony Blair. Given its increasing
Eurosceptical attitude lately the Conservative
Party is even less enthusiastic about the esdp.
Germany is neither a warm supporter of French
ambitions. This country spends only 1.27% of
its gnp on defence. Partly due to its post-war
pacifistic tradition, there are more and more
doubts in the Bundestag about sending German
troops on peace missions abroad, as the refusal
of Germany to participate in a mission in Chad
led by the French proved. At the same time, the
accession of ten new member states from Eastern
Europe has changed the political balance in the
eu and strengthened the position of the Atlantics.
Although the new member states do support the
esdp, they are anxious not to weaken the nato.
After the Russian-Georgian crisis in August last
year, these countries have once again openly
emphasized the importance of art 5 of the nato
treaty.

Europe: Identity and Integration?

By Kees Homan
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Before ‘1989’ Europe was divided, just as the rest of the world,
in two military spheres of influence. In many ways ‘West’ and
‘East’ have now joined forces in Europe. In security and defence
matters, however, integration is hesitant. There is a gap between
the expectations and capabilities of old and new member states
in these politically sensitive policy fields which touch the heart of
national sovereignty. The development of an eu ‘grand strategy’
gives a clear aim and coherence to the deployment of its civilian
and military powers.

Ivette Riera i Salarich
Born 08.08.1989,
Vic, Spain

Complementarity
For the future of esdp the way the relationship
with nato will develop is of the utmost importance. For instance, both nato and eu are leading
a naval anti-piracy operation on the shores of Somalia. Both staffs are located in Northwood, but

formally they are not allowed to have any contact
whatsoever. It is about time the rivalry between
nato and eu ends. The defence and security powers of both organisations are indispensable, and it
is unacceptable that these organisations do not assist each other in an optimal way. Clearly, there is
an urgent need for an open dialogue between the
two and there should be a genuine effort to build
up a relationship based on optimal complementarity. What is needed is an overall, coordinated
approach to which each institution contributes its
most relevant capacities. Indeed, both nato and
eu have a common interest in the establishment
of a mutually beneficial partnership. Since nato
is developing a new Strategic Concept at this very
moment, the European members of nato should
seize the momentum to decide upon a common
position on the future of nato. There can be no
argument about both the eu and nato becoming
stronger by working together rather than acting
on their own.
Lisbon Treaty
In principle, the Lisbon Treaty offers important
possibilities to enforce the esdp. Among other
measures, the function of the High Representative
for Foreign and Security Affairs will be upgraded.
With the support of the European Action Service,
he will also act as vice president of the Commission and, technically speaking, also as the
eu Minister of Foreign Affairs. One of the most
important aspects of the treaty in military respect
is the ‘Protocol concerning permanent structural

To live up to its ambitions to become a global
player, the eu must have a ‘grand strategy’ at its
disposal which all member states will support.
Countries like the United States, China, Russia
and Brasil already have such a ‘grand strategy’,
which covers their strategic interests and goals
in a clearly described manner. The eu also needs
such a ‘grand strategy’ to apply a clear focus and
coherence to the deployment of its civilian and
military powers. Germany, France and the United
Kingdom all published their national ‘grand
strategy’ papers last year. However, there are
considerable differences in the extent to which
these countries consider their national policies as
a step forwards to a collective European strategy.
Roughly, there are two views on the eu among its
member states. In one, the eu is a political project
with clearly defined strategic goals that ask for
sincere political intentions. In the other, the
Union is a commercial, non-political process that
needs well-defined arbitration.
The development of the esdp will always be an
incremental process, taking small steps at a time.
The success of the esdp is, and will always depend
on the political commitment of the 27 member
states. The principle of unanimity remains
decisive for all progress. National interests far too
often remain a serious obstacle.
Major General (ret.) Kees Homan is affiliated
to the Netherlands Institute of International
Relations ‘Clingendael’ in The Hague.

33
Kees Homan Wanted: unambiguous European security coherence!

this agency is by unanimity only and therefore
vulnerable to member states which want national
interests to prevail. Although the eu member
states, all together, spend some more than half
of the American defence budget on defence,
European investments are no more than 27%
of the American investments. In Research and
Development, this is an even more modest 10% of
the American spending in this respect.
Moreover, the European defence budgets have
been cut radically; only five members spend more
than 2% of gnp on defence (United Kingdom,
France, Poland, Greece and Bulgaria). Some
member states spend a disproportionate amount
of their budgets on personnel. In countries like
Belgium, Greece, Italy and Portugal, this amounts
to more than three-quarter of their total defence
budget. Needless to say, this happens at the expense of operations and maintenance, but most of
all highly necessary investments suffer. The great
potential of the eu is that it has ‘smart power’ at
its disposal. This is a combination of both ‘soft’
and ‘hard’ power. The eu is the only institution
in the world which has all crisis management
mechanisms at hand: economical, juridical,
humanitarian, financial, civilian and military.

cooperation’. This enables closer cooperation in
matters of military capabilities. Member states
will have to comply to criteria still to be decided
before they can join this cooperation. Considerations will probably be their level of investments in
military equipment, a harmonization of military
needs by a pool of defence capabilities and means,
when asked for, possibly task specialization.

Europe: Identity and Integration?

My parents were adolescents when the Franco regime
fell; they grew up in a time of change. They saw
firsthand the transition to full democracy. Shortly after
they witnessed the initiation of Spain into the European Community, Spain modernised.
I frequently ask myself, what was it like? How did
they live? What interested and motivated them?
What differences does the eu bring them? How did it
affect the country? Well, one observation is that new
opportunities became available for Spain’s economy,
both in terms of foreign direct investment and Spain’s
new ability to compete internationally. There was an
increase in public investment in infrastructure and an
opening of frontiers. This served to overcome decades
of isolation and international irrelevance. It allowed
Spain to modernise and people from different cultures
to mix more freely. More than just an opening to the
outside and modern world, these changes are characterised by democracy and liberty.
The Europe of the 21st Century is the consolidation
of the Europe of my parents’ generation and modern
diversity. My country of Cataluña has always been a
nation of outward looking people. During the last few
years towns and cities of Cataluña have founded sister
cities throughout Europe for better communication
and interaction. Educative programs such as Erasmus
allow European youth to make the most of what the
eu has to offer. It is now possible for students and
professors to widen their horizons by interacting with
different institutions throughout Europe, allowing for
more competitive educations and careers beyond.
My Europe is therefore a haven of culture, of technological development, a centre for the conservation of
the environment, a pioneer of women in the workplace,
the designer of a
single currency, a
leader in the aviation
industry. All of these
qualities identify us
as European citizens,
and we should
take as ours the
fundamental values
that unite us, such
as solidarity and
respect for diversity.

Spain
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‘The great potential
of the eu is that it
has ‘smart power’ at
its disposal. This is a
combination of both
soft and hard power’

Translation: Arthur Olof, Marjan Brouwers (ed.).

This article is available in audio-version as Podcast
www.d66.nl/kennis/item/podcast_idee
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Two generations,
two Europe’s
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Conflict resolution in an expanding Europe
A generally accepted description of the term
conflict is an actual or perceived incompatibility
of needs, values or interests. In the context of
international or regional conflicts, conflicts are
also characterized by at least two groups being
engaged therein. Crocker, Hampson and Aall
(1999) argue that most conflicts can be regarded
as having a life cycle whose development often
flows according to certain (successive) stages in
escalation and de-escalation. These stages generally start with a period of rising tension among
parties, leading to confrontation and escalating
to violent outbreaks, which are often followed
by stepping up military hostility. Once settled
or resolved, de-escalatory phases include the
cease-fire, a formal re-establishment of harmonious relations leading ultimately to reconciliation,
according to the same authors.

Glasl (2000) developed a variation on this model
introducing an escalation ladder that progresses
through distinct and successive degrees of
escalation. Though his escalation ladder also
describes conflict development in terms of (three
distinct) stages, these stages are characterized by
periods of stability interspersed with periods of
escalation, which bring about a new stability. It
is imperative to understand here, that stability
does not equate peaceful relations or interactions. Stability refers to a degree of predictability
in relations between parties, as in for example
predictability of intensity of violence or predictability in targets of attack. In the first stage of the
escalation ladder, the conflict can be regarded by
parties as a mutual problem which can be resolved
conjointly, though they are not always aware of
their similarities. The second stage involves a bat-

tle of interests, whereby parties focus primarily
on their differences. Finally, the last stage in the
escalation ladder can be referred to as the ‘total
warfare’ stage, where parties no longer see there
is anything left to win, and the destruction of the
opposition becomes the primary goal, often at any
expense. In sum, the first stage of Gasl’s ladder,
resolution can result in a win-win situation. The
second stage predisposes parties to the role of
winners versus losers. In the final stage, parties
experience a lose-lose mentality, and damage
reduction is as good as it gets.
Whichever theory is adhered to, the ending of
(violent) conflicts will depend, at least to a certain
extent, on the degree of escalation (e.g. what stage
it is in). Conflict, of itself is however, an ambiguous term. We maintain a distinction between

manifest conflict and real conflict, where manifest
conflict refers to overt expressions of antagonism,
hostility and/or aggression. Real conflict, on the
other hand, refers to processes underlying the
manifestations of the conflict, for example the
conflicting needs or opposing interests of parties
involved, also referred to as the root cause. Thus
when discussing the end of a conflict, it is crucial
to know whether it is the real or the manifest
conflict that has ended.
Generally one can say that the further a conflict
escalates, the more manifestations thereof
(e.g. hostilities) will appear. The manifestations,
not only trigger manifest reactions, they often
also result in a shift of focus away from the real
conflict. This means that a conflict in the earlier
stages of escalation or development (i.e. before it
escalates to violence), will be more likely to end
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At present in Europe, there are no inter-group conflicts like
those fought in de former Yogoslavia. The development of
Europe, however, is dynamic; with additions to the European
Union (eu), redefining minorities, and reallocating resources
reflecting the transitory process of development. Moreover,
in the eastern parts of the continent, where local stability
is at best fragile, the threat of conflict is ever-present. What
should the role of the eu and her members be in maintaining
peace? These questions are best answered with a thorough
understanding of conflicts.

Conflict-ending strategies
There are many ways in which conflicts can be
ended, ranging from (imposed third party) military force or economic sanctions and embargoes
to peace talks between conflicting parties. However, not all of the means used to end conflicts are
interventions, nor do all actually address the real
conflict. In this paper, we will restrict ourselves
to a brief discussion of the two most common
(western) approaches in which both manifest and
real inter-region conflicts are (attempted to be)
addressed and resolved, though the two strategies
may not be equally effective.
The first conflict resolution strategy is to bring
the case (of the conflict) to trial. Disputes between
States can be settled by the International Court
of Justice (icj). A limitation of this approach,
however, is that the States have to accept the
authority of the icj in order for it to have legitimacy. Furthermore, the trial procedures are
generally focused on fact-finding and usually
result in win-lose outcomes. The verdict of the

Martina Jurčević
Born 08.08.1991,
Osijek, Croatia

judges of the icj will thus often only terminate
the manifest conflict, leaving the real conflict
un(der)addressed.
For violent inter-group or interstate conflicts,
where war crimes (frequently) occur, individuals can be brought before the special tribunals
and tried for their alleged war crimes. When the
witnesses, defendants and victims are (a group of )
individuals, the authority of international courts is
a given, regardless of the recognition thereof by the
parties. In this case, the real conflict is only settled
if all the parties (and their followers) are convinced
that the decision of the court is fair and just.
At the end of the day, the legal approach, is one
where judges are restricted by the fact-finding
nature of the law. This means that parties are
more engaged in positional bargaining as opposed to exploring their own and others’ interests.
In other words, the fact-finding approach may in
fact be too limited a scope to be able to adequately
address the real conflict. In this regard one can
question the effectiveness of the courts in resolving both manifest as well as real conflicts.
A second strategy for ending conflict is that of
Alternative Dispute Resolutions (adr). adr can
be described as ‘a facilitative process in which
disputing parties engage the assistance of an
impartial mediator, who has no authority to make
any decisions for them, but who uses certain
procedures, techniques and skills to help them

to resolve their dispute by negotiated agreement
without adjudication’ (Brown and Marriott 1999).
On the one hand these methods have proved to
be effective in defusing disputes, (re)building
institutional capacities and accomplishing
(short-term) cessation of hostilities. Mediation
and preventive diplomacy, for example, are not
primarily focused on fact-finding, and therefore
have more potential in resolving the underlying
real conflict. However, mediation and diplomacy
have also often failed in addressing underlying
hatred and deeper causes thereof. Braithwaite
suggests that this failure is due to the limitations
of what he has called ‘elite diplomacy’; referring to
negotiations taking place between un secretarygenerals, us secretaries of state, or former foreign
ministers and the political leaders of the warring
armies (Braithwaite 2002). By contrast, talks may
theoretically also take place at the ground roots
level.
Finally, it must be stated that interventions are
not always necessary. For instance, as suggested
earlier, when conflicts are (still) in the early first
stage, conflicting parties may well be capable of
finding suitable outcomes themselves. However,
rapid conflict escalation, can lead the conflict to
the next phase, making real resolution increasingly difficult. For these localized conflicts, still
in the early stages of escalation, a monitoring
system or an early warning system is essential in
deciding if, when and how to intervene.
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For all these changes we don't have to look at who
is guilty, but take the best of life and make it better
for us and for society. Therefore I believe that we do
not have to live in the past and ask how it was before
and how it is today because everything is happening
for a reason. And life is too short to be asking the
reason why.

‘There are many ways in which conflicts can be
ended, ranging from military force or economic
sanctions and embargoes to peace talks between
conflicting parties. Not all of these strategies
actually address the real conflict’

Europe: Identity and Integration?

Our parents were happy with little things, and
today we are insatiable. We always want more and
there is always something missing. Of course,
they had problems 20 years ago, but it was not
so pronounced as it is today. It must be said that
our parents have respect for their parents and it
was clear who the parent was and who were the
children. Today not many children have respect for
their parents.

by the resolution of the initial incompatibilities
(real conflict). However, manifest conflicts
may also end by avoidance or freezing of real
conflict issues, where the own party’s interests
are ignored for the sake of peace. (Though the
manifest conflict may have ceased in this case,
the real conflict issues remain latently present.)
Similarly, manifest conflicts may be ended by
winning a battle of interests. Here the assertion
of the own party’s interest ends the conflict at the
expense of the other, thereby also leaving the real
conflict unresolved. Both avoidance and winning
as ‘strategies’ to end conflicts reflect an imbalance
(of power) between parties. Finally, manifest conflicts can be ended by mutual destruction, though
one party usually loses (a bit) less than the other,
only the manifest conflict ends. Furthermore,
not only is the real conflict dormant at the end
of the conflict, it has likely been exacerbated by
the escalation of the manifest conflict to the end,
which in turn will make any cease-fire fragile (and
more sensitive to disturbance).
In short, successfully ending a conflict, should
thus ideally entail addressing both the manifest as
well as the real conflict.
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Year after year there are changes among people and
their way of life. We cannot say who lived better, our
parents 20 years ago, or ourselves. Every period of
time brings something good and something bad.
Although I could say that, 20 years ago, our parents
lived a more relaxed life than we do today, regardless of their hard work. Our lives are affected with
constant information from the media and the social
environment. As a result of technical development
we became more introverted and stuck within our
four walls. Although we now have much better
conditions for education, we take it for granted
because we receive it on ‘plate’, and we do not have a
chance to appreciate our own accomplishments.

Croatia
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Life is too short

Most will agree that the eu stands for more than economic cooperation. We
demand accession countries to also have their fundamental rights in order.
Media freedom should be ensured, human rights are to be respected and civil
liberties guaranteed. Why is it then that European values - the fundamental
human and democratic rights at its core - are seldom seen as the defining nature of the eu? They are in my view central to the ‘European Idea’. Peace and
prosperity are dependent on these fundamental rights, on the free exchange
of thoughts and ideas as well as goods and services. When explaining and
exporting the ‘success story’ of European cooperation and integration, it is
essential to stress the central and necessary element of fundamental rights.
If the eu wants to set a good example, it should offer not only constructive
support for fundamental rights, but also carve a clearer position, a vision, on
social issues. If we want to offer all eu citizens a perspective they can believe
in, we have to improve their living standards and make them feel truly at
home in the union. There should be no compromises regarding the eu
standard, for the sake of citizen’s confidence and for the sake of clarity to the
outside world. It is not sufficient only to bring them new policies, however
good they may be, but political leadership must explain, in an understandable manner, that the eu is improving their everyday life. This is essential to
win back all those citizens that have become disappointed in the eu over the
past years.

H.J. Brown & A.L. Marriott (1999).
ADR Principles and Practice,
London Sweet and Maxwell.
C.A. Crocker, F. O. Hampson & P. Aall,
‘Multiparty Mediation and the Conflict Cycle’,
in C.A. Crocker, F. O. Hampson & P. Aall eds. (1999).
Herding Cats – Multiparty Mediation in a Complex World,
Washington D.C.: United States Institute of Peace Press.
F. Glasl (2000). Help! Conflicten.
Zeist: Vrij Geestesleven; and F. Glasl (2002).
Konflictmanagement, Bern/Stuttgart: Verlag Paul Haupt.
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Abroad, the eu is perceived as the example of cross-border political and
economic cooperation, striving to find a balance between national policy,
fundamental rights and international trade benefits. Certainly, the eu does not
always have the moral high ground, but there is no other power in the world
that has the ability to encourage so much trust and cooperation. The eu must
deepen this knowledge and experience, and export it across its borders. The eu
must once again allure citizens with a political vision and an attractive social
perspective. In order to do so, the definition of, and continuous support for,
‘core’ European values – beyond any doubts or hesitations – is crucial.

auteur Titel

Over the past few years, the discussion in and about Europe mainly concerned
the Treaty of Lisbon and how matters would improve if and when it would
be adopted. Now that it has been adopted, what will be the next big thing?
There will be attention for the implementation of the Treaty and its national
consequences; the political situation in Afghanistan, Pakistan and Kashmir
will also require European attention, as well as the financial review of the eu
in 2012. However, none of these topics will on themselves alter the role of,
and feeling towards, the European Union, if ‘Europe’ has no idea where it is
heading. If the whole point of the Lisbon Treaty is to enable Europe to project
power more coherently and decisively on the domestic and international
scene, rather than receding into complacent decline and defeatism, European
political leadership must define where and how the eu will proceed. This
leads to the fundamental question: What is Europe actually about?
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For the practical implementation of the ess on
conflict prevention and resolution, the eu should
develop effective strategies for early intervention
(e.g. adr) so that when conflicts appear to escalate, action can be taken promptly. The European
Peace building Liaison Office (eplo) has given valuable recommendations on the role the eu should
take concerning mediation and dialogue in social
conflicts. The development of intervention strategies is ideally based on solid research, where not
only effectiveness, but also timing of intervention
must be studied. The monitor, combined with the
intervention approach, form the basic skeleton
for a preventive strategy. Finally, the tactics
implemented for ending violent conflict need to
address, not only the manifest conflict, but more
importantly, the real conflict. This will more likely
ensure long term peace. To that end, for example,
scenarios should be studied and rehearsed as
part of the conflict escalation monitor, such that
timely effective action can be taken, addressing
real issues as they develop. Strengthening the
eu’s strategy on dealing with safety issues entails
active and prominent conflict (escalation) prevention programs and close cooperation between
states and organizations active in the field.
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The role of the European Union
The eu was set up with the purpose of ending the
frequent and bloody wars between the European
neighbors, and with the aim of bringing peace,
stability and prosperity to Europe. In light of
the increasing pressures on (ethnic) groups,
and thereby the increased threat of regional
conflict, the eu’s role should be to monitor early
stage conflicts in Europe and the neighboring
countries. In 2003 the eu adopted the European
Security Strategy (ess) whose goal is to attain a
secure Europe. The ess identifies five key threats
to the future security and stability of the eu,
namely: terrorism, the proliferation of weapons of
mass destruction, regional conflict, state failure
and organised crime. They propose a strategy
which requires member states to coherently and
effectively utilise the full spectrum of diplomatic,
political and military means at their disposal
in order to achieve this goal. Additionally, the
European Parliament adopted a resolution (2009)
suggesting that the eu must clearly define its
ambitions concerning its role in the world;
guaranteeing Europe’s security, and working for
stability in its neighbourhood. Moreover, it is
stipulated that the eu contribute to a multilateral
global system of security within the framework
of the United Nations. In this way she can ensure
respect for international law and effective crisis
and conflict prevention, as well as post-conflict
management and resolution.

Up and sometimes down
Liberalism in Central and Eastern Europe
With the support of the Dutch ministry of foreign
affairs Dutch political parties got the opportunity
to support the building of multi-party democracy
in cee. D66 founded the Institute for Training
and Cooperation East and Central Europe to assist
parties in these new European democracies.
Later the foundation was renamed the International Democratic Initiative (idi). idi started its
activities in the region shortly after the fall of the
Berlin Wall. The first task was finding partners
to cooperate with; liberal parties with which
D66 could work. In most cee countries we found
potential partners and idi set up active partnerships across the region. The past twenty years
idi has continued to work in the region: actively
supporting parties in their development to eu
membership, later cooperating with those in the
European Parliament. The electoral success of our
liberal partners has varied during this period. This

article discusses the development of liberalism
in four countries: Romania, Hungary, Poland and
Serbia.
Romania, a success story
One of the most successful liberal parties in
Central and Eastern Europe is the National Liberal
Party (pnl) of Romania. It is both a new force in
Romanian politics and at the same time a very
old party. The party was originally founded as a
political current in 1848 and as a party in 1875.
During several periods it was the ruling party in
pre-World War ii Romania. After the communist
seizure of power the party suspended its operations in 1947. The fall of the communist regime
lead to the founding of several liberal parties in
1990. The pnl was revived and after six years,
most of the other liberal factions merged with
the party. In the general elections of 2000 the pnl

celebrated its first success. In the general elections and the presidential elections of 2004, the
pnl became the ruling party within the Justice
and Truth Coalition. The presidential candidate of
the pnl, Theodor Stolojan, resigned as a candidate shortly before the elections and thus Traian
Basescu of the Democratic Party became president
as the candidate of the coalition.
Currently Romania has three dominant parties:
the conservative Democratic-Liberal Party, an
epp member, the Social Democratic Party and the
National Liberal Party. There are several reasons
for the success of the pnl. It is a broad party,
which united several factions. The party chose
a clear profile and succeeded in building up a
strong party organization. The party includes
youth, students and women’s organizations as
well as local branches throughout the country.
Besides idealists, the membership includes active
party members. This broad base has enabled it to
survive defections.

Divided liberals in Hungary
From the start the liberal scene in Hungary was
divided. In 1989 idi started working with two parties: the Alliance of Young Democrats (Fidesz) and
the Alliance of Free Democrats (SzDSz). The first
was a party of enthusiastic young liberals and the
second a Budapest-based party catering to liberal
intellectuals. Fidesz developed into a relevant and
strong political force, but gradually abandoned
its liberal ideas. It became a national conservative
party that left the liberal family in 2000. It is now
the ruling party in Hungary.
SzDSz, founded in 1988, had influential members,
such as Arpád Göncz, president of Hungary in
1995. The party became a strong political force
winning 24% of the vote in 1990 and 18% in 1994.
This decreased to 6% in 1998 and 5% in 2002.
From 2002 on, it was part of a coalition with the
post-communist Hungarian Socialist Party. Following the 2006 elections, with 6% of the vote, the
party continued its coalition with the socialists
with disastrous results. The party was not able to
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‘Liberalism has not
succeeded to become
a dominant force
in Central and
Eastern Europe’
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1989, the Iron Curtain collapsed. Multi-party democracy became
the new standard in Central and Eastern Europe. In these
emerging democracies liberals started to organize themselves
in political parties. The electoral successes of these new liberal
parties vary in time, and from country to country. Twenty years
later, which liberals have succeeded in becoming a political force
of interest in their post-communist political landscape and
which parties have failed? Is there a specific formula for success
for liberalism in Central and Eastern Europe (cee) and are the
electoral movements as volatile as in the rest of Europe?

Thomas Deckers
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‘Having a strong party
structure is both
relevant in the west
and the east’

Is there a formula for success?
In general, liberalism has not succeeded in
becoming a dominant force in cee. Polarization
between (national-) conservatives and postcommunist parties has made it difficult for the
liberal centre to establish its position. Liberalism
faded away in countries such as Poland, the Czech
Republic, Slovakia and Hungary. It was more successful in the South-eastern Balkan countries, and
to a certain extent, the Western Balkans. But what
determines success or failure? Is there a formula
for successful liberalism in these countries?
The presence of a strong nationalist party seems
to be irrelevant for the success of liberal parties.
For instance, in Romania there are both strong
nationalist and liberal parties, while Hungary
has a growing nationalist party and a weak liberal
party. But there are certainly circumstances that
contribute to success. A clear profile, different
from other parties, with relevant central themes
is an important factor. A united leadership with
strong personalities can also help. Last but not
least, any party depends on a strong organization,
with party activists who are prepared to work
hard for the cause.

We believe the work of liberal foundations, like
idi should therefore concentrate on capacity
building within parties, including the formation
of a strong and healthy party organization. In fact,
more relevant than the activities of the liberal
foundations itself are projects like libseen
(Liberal South East European Network), in which
like-minded parties cooperate and work together
to strengthen liberalism in Europe.

Wilfried Derksen was international secretary
of D66 and president of the International
Democratic Initiative. Until recently he was
vice-president of the ELDR Party.
Emily van de Vijver was international
officer of D66 and in charge of the
International Democratic Initiative.
She is one of the editors of Idee.

43

This is not very different from (liberal) parties in
other countries, like the Netherlands. D66 was
similarly successful when it was united, with a
strong party leader and a many members who
were willing to volunteer for the party. In general,
there does not seem to be a clear difference in
the political prospects for liberalism between
the former communist countries and Western
European countries. In the west, strong and weak
liberal parties can be identified. Having a strong
party structure is both relevant in the west and the
east, as is a recognisable profile. Furthermore, one
cannot ignore the role of the electoral systems.
In some countries, both in the west and the east,
the electoral system benefits the larger parties
because of certain thresholds.
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The fall of the Berlin Wall has been a historical
milestone for every European who profits from all the
advantages which the European Union has to offer.

Crumbling liberalism in Poland
Divisions between liberals in Poland resemble
those in Hungary: there are intellectual liberals
from the main cities, joined by academic supporters of the Solidarity trade union. These liberal
forces united in 1994 to form the Freedom Union.
The party consisted of strong personalities, like
Bronislaw Geremek and Lezek Balcerowicz. The
party served in government, but its economic
programme was not popular within Poland. In
2002 a wing of the party, lead by Donald Tusk, left
the party to form the Citizens’ Platform, a liberal
conservative party. After these defections, the
Freedom Union lost its parliamentary representation. Though the party had active and enthusiastic
members, it lacked a strong organization. The
Freedom Union also suffered strong competition
from the Citizens’ Platform. Nowadays Poland has
two dominant parties, the Citizen’s Platform and
the national conservative Law and Justice.

Small movement in Serbia
In 1992 the Civic Alliance of Serbia was founded,
a small liberal party of intellectuals and young
pro-Europeans. It existed until 2007. In that year it
merged into the Liberal Democratic Party, founded
in 2005 by Cedomir Jovanovic, a former deputy
prime minister, who had left the Democratic Party.
In the 2008 general election the Liberal Democratic
Party took a little over 5% of the vote, just enough
to pass the 5% national threshold.
The Liberal Democratic Party is small but stable.
Its popularity is based on having a popular leader
and a clear profile. It is a pro-European party that
accepts a separate status for Kosovo.

Europe: Identity and Integration?

The fall of the Berlin Wall in 1989 had an enormous
impact, both for the European society and for the European economy. On 7 February 1992 the agreement of
Maastricht was concluded. A treaty which continued
on a recent development, a development of solidarity,
a call to cooperate which was first heard after wwii
with the ecsc, the eec and the euratom. The treaty
of Maastricht stated that a European Union had been
established and within that union one market had
to arise with a monetary union. The monetary union
was to result in a single currency, later the euro. A
framework was devised for the further economic and
political unification of Europe.

present a clear liberal profile to the public. The
faults of the socialist lead government further
decreased the popularity of the Free Democrats,
and at the European elections of 2009 the party
won just 2% of the votes. Today’s polls suggest the
party would score even lower.
Two important factors contributing to the decline
were the internal struggle between leading
personalities within the party and the a lack of an
active party organization. Nowadays, the dominant political party in Hungary is the conservative
Fidesz. The Hungarian Socialist Party is the main
opposition party.
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In my eyes the Cold War was a typical example of
how small mankind is and how dependant we are of
politics. It clearly reflected to what extent strict political persuasions, such as those of the Soviet Union,
can put a country, a continent, and a complete world
in revolt. The first world versus the second world,
divided by a 45.3 km long wall that was a symbol
for the difference in ideology, but literally a barrier
between communities, economies, environments,
families and friendships. Mothers separated from
their children, traders inaccessible for their clientele.
That was the Berlin Wall.

Belgium
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Historical milestone

45

How we in the Danish Social Liberal Party view
the eu and European integration has changed
substantially in the 30 years that Denmark
has been a member. We have developed from
luke-warm supporters to passionate full-blown
Europeans.
Generally speaking, the eu is a safe place to live,
something that will hopefully continue. Both for
the people who are born in the eu, and for those
who move to the eu – either permanently or
temporarily. The eu is a role model to many other
regions in the world when it comes to democracy
and fundamental rights. It is a continuous challenge to live up to this fine reputation, however.
We have to develop our vision for the future of
Europe that also focuses on European rights and
responsibilities. This is why I would have opted
for ‘Rights and Responsibilities: towards a new
social-liberal agenda for the European Union’
as the title of a communication on the future of

Europe rather than ‘Opportunities, access and
solidarity’, as published recently by the European Commission. Europe is about rights and
responsibilities. If you live in the European Union
you should have an extensive set of fundamental
rights that you can rely on at all times. Regardless
of who you are, where you come from, the colour
of your skin, your sex or your sexual orientation.
We need more responsibility and solidarity between the eu countries when it e.g. comes to the
distribution of refugees, the fight against poverty
and in the work towards greater social cohesion.
We need to ensure that all Member States, as well
as eu institutions, observe the European Convention on Human Rights. We therefore need a solid
set of fundamental rights throughout the eu and
a clear division of responsibilities.
My social-liberal goal is a Europe without discrimination. It is a Europe in which men and women

have equal opportunities in terms of employment
and enjoy a good balance between work and family life. It is a Europe in which the five freedoms
of movement – goods, services, capital, work
and knowledge – are real and happening, and do
not just exist on paper. It is a Europe in which
everyone has the opportunity to study and work in
other eu countries. And it is a Europe in which we
take care of the weaker groups, regardless of their
background, and a Europe in which we work hard
to actively integrate immigrants and in which
Member States in solidarity work out a fair plan
on how to distribute and treat refugees, when they
arrive in the eu.
We have the opportunity to create this Europe.
We need to act to make it happen.
Sofie Carsten Nielsen is chair of
the EU-Committee for the Danish
Social Liberal Party, Radikale Venstre.

Sofie Carsten Nielsen Rights and Responsibilities

A view on European
integration from Denmark

Europe: Identity and Integration?

Rights and
Responsibilities
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What is European
integration all about?
Though the eu started
out as a project of
economic integration,
it is particularly the
democratic values and
human rights it stands
for that seems to be
most attractive. A socialliberal view on European
integration from a current
eu-member (Denmark),
a candidate member
state (Serbia) and eu’s
neighbour (Russia).
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A socialliberal view
on European
integration

Dutch friends asked me to prepare this article
for the special issue dedicated to the changes
following the fall of the Berlin Wall, telling me
November 9th was the deadline. The day when
the Wall was torn down! I was determined to be
on time. Twenty years ago, alas, my country and
its leaders slept through the day which had such a
tremendous impact on the years to come.
In 1989, I was 18. Dramaturgy, my future profession, had not yet been submitted to politics – that
would have happened seven years later. But even
back then, I was aware that a wall built during the
‘Act One’ was bound to eventually fall, faced by the
imperative of freedom. I cannot recollect precisely
what was the sky over Belgrade like that day, but
I do remember the sky over Berlin – no longer in
Wim Wenders’ films but in reality.
I am the leader of the Liberal Democratic Party in
Serbia, a country whose social and political elites
thought, on that November 9th, that the Wall
was a long way away, that its collapse was just a
show, and that business would resume as usual.
For many reasons, however, nothing in the former
Yugoslavia could have gone on as usual any more.
Not least because the Berlin Wall had fallen, but
also because of the walls which we ourselves
started building, separating us from freedom.
By lagging behind the changes, leaders of the
former Yugoslav ethnic groups decided to ’rely

The immediate and most arrogant culprits are
living down their misdeeds in the courts of law,
in The Hague, or are still in hiding. On our part
- twenty years after the fall of The Wall - we the
‘ordinary people’ are trying to prevent that burden
from ruining our future. We are still busy finding
our true identities, i.e. our place in a modern
Europe. For me, this has been a motivating force
rather than yet another excuse for depression.
The term ‘Balkans’ has sneaked into our lives, as
an excuse for all the fallacies that led us into chaos
in the first place. History or geography are used as
an excuse for failure to understand the changing
world around us.
By looking at the post-1989 changes in the world,
Berlin has notably become the main city of a new
Europe. Contrary to the former city divided by
the Wall, it stands as a lively monument to the
successful attempts by Germany and an united
Europe to - at least for once in our lives - replace
the debris with something far better. What was
built, was freedom. Such freedom we strive to
realise for our country too; within Europe as a
place where one can live comfortably regardless of
whether you live deep down in the countryside or
at the frontiers.
Čedomir Jovanović is President of
the Liberal Democratic Party, Serbia.

We clearly differentiate between the specifics of
the present political conduct in many European
countries (with bad errors, glamour and bureaucracy, oddities and even politically foolish steps)
and the fundamental, deeply rooted European
developments that are truly historic. European
integration has been the most successful political
project of the past 100 years. We are, however,
concerned that there does not appear to be a
serious strategy for the future. With the fall of the
Berlin Wall, all the goals established in the 1940s
seemed to have been achieved; there is no new
project. Francis Fukuyama wrote about the ‘end of
the history’, but we signal the end of a strategy.
Of course, new members are still admitted to
the eu. But what about the creation of a new
European architecture which in ten to fifteen
years could embrace Russia, Ukraine, Belarus and
possibly Turkey? Neither the present European
Commission, nor the Maastricht, Nice or Lisbon
treaties will be able to solve this task. What is
needed is an entirely new construction that meets
the challenges of the 21st century. This requires
honest, open and transparent relations, the
abolishment of double standards and an unconditional rejection of ‘realpolitik’. It also requires the
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development of common views on European and
Russian history.
Every year, Europe’s position in the world comes
to depend more on its ability to compete economically with the usa, Japan and China. This competition is of overriding importance to the prospects
of the European project this century. Success is
possible only if we are able to achieve economic,
political and geo-strategic integration in the area
ranging from Portugal to Vladivostok. And this is
an exceptionally difficult task. It is possible only
if Russia, Ukraine and Belarus develop into truly
democratic countries that observe the principles
of freedom and liberal democracy. It is, however,
difficult even to imagine such a situation, at least
as regards Russia and Belarus.
In 1947, ‘Europe’ began discussing the idea of the
European Union after the end of a devastating war
in which Europeans had committed mass murder
of their fellow men while the other half of Europe
had been eliminated under Stalin. Nevertheless,
this seemingly unbelievable strategy of creating a
unified Europe turned out to be a great success in
the next forty to sixty years. It came about thanks
to inspiring visions and consistent work. Today
the lack of strategic vision is a cause of concern
that does not bode well for Europe. Russia has
political and social forces that are geared to real
integration with the eu both in terms of politics
and the economy, and most importantly, geared
to attaining a mutually shared understanding of
European values and goals. All this implies work,
however.
Grigory Yavlinsky is Professor of Economics,
and former chairman of the Yabloko party.
For further info see: www.yavlinsky.ru and
www.eng.yabloko.ru

Grigory Yavlinsky From Portugal to Vladivostok

A view on European
integration from Serbia

on their own strengths’. They inflated the differences, ethnical or religious, up to the point where
diversity simply became an excuse for conflict.
Regrettably, this devastating combination - of the
consequences of a collapsing system, and of the
banality of reviving nationalist projects – nearly
destroyed us all.

Most Russian people view European integration as
a highly important and positive process. We see it
as an ongoing further dissemination of European
humanistic values; first and foremost, of the
Declaration of Human Rights, whose 60th anniversary we celebrate this year. The answer to the
question ‘where Europe ends’ is simple: Europe as a
civilization is everywhere where values of freedom
and human life are shared. The mission of Europe
is to increase the space of human freedom and
respect for individuals. Halting or suspending this
movement would lead to a crisis in and of Europe.

Europe: Identity and Integration?

The Sky
Over Europe

A view on European Integration from Russia
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From Portugal to
Vladivostok

By Robert Farla

Hendriks takes the reader along to the very heart of
Europe, home to the Swabs and Sorbs, where Brussels
seems more remote than the great Habsburg Empire.
She shows that despite the fact that the borders have
disappeared, there still seem to be other barriers that
are far more persistent. Suspicion, a lack of mutual
understanding and even discrimination remain very
much alive in the Europe that Annemieke Hendriks
describes. In spite of the constant struggle of these
families to overcome the borders, these barriers
survive. In fact, the fall of the Iron Curtain has revived
old contrasts. ‘Borders are the scars of history’, Alfred
Mozer once said. As a Dutchman with German and
Hungarian roots he could speak from personal
experience. Iron Doors shows that Europe still has
many such scars. Where communism camouflaged
contrasts for decades, they are now resurgent. State
monopolies on history are suddenly confronted with
other truths.

IJzeren deuren
Zes families tussen Oost- en West Europa
Annemieke Hendriks, 2009
Contact publishers, ISBN-13: 9789025426880

The story of Daria Kulagina, a Muscovite who lives in
Latvia, illustrates this. Russians are not particularly
loved in Latvia, even though one third of the Latvian
population is Russian. According to many Latvians
their country was a victim of Stalin, who annexed it in
1939. Years of terror followed. As a consequence, a
large part of the population enthusiastically welcomed
the Nazis in 1941. But the Russians returned in 1945
and stayed until the end of the Soviet-Union in 1991.
Russian residents then lost their citizenship and had to
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Book review Iron Doors, six families between Eastern and Western Europe

The release of Annemieke Hendriks’ new book, Iron doors, six families between
Eastern and Western Europe, comes twenty years after the fall of the Berlin Wall.
The writer, a journalist, has followed six families that still live with the border
on a daily basis because they are composed of two nationalities. The ‘following’
involved has to be taken literally. Hendriks slept on the coach with all her
families, she observed them, listened to their conversations, went to the market
and ate and drank with them.

Europe: Identity and Integration?

iron doors
six families between eastern
and western europe

idee december 2009
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Van Lierop

Iron doors is a book that appears at the right time. It
shows that, as the former German ambassador to
the Netherlands, Von der Gablentz, put it, the
citizens of Europe are still no European citizens.
There’s still a lot of work to be done.
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The strength of this book is that by relating personal
stories like these, the reader relives the history of a
whole continent. Not by a chronological enumeration, but through fragments of family history.The
families described by Annemieke Hendriks, all cope
differently with their existence straddling the border
between East and West. Bernard Sadovnik, a Slovene
who lives in Carinthia, founded a centre for
cross-border cooperation. He does this against all
odds, in the Carinthia of Jörg Haider, still alive at the
time the book was written. The gay couple Tim and
Tomek are active in the Polish gay movement in
Wiesbaden. Dieuwke and Mirek rent out rooms in
their Polish farm in Janowice Wielkie. Their guests
mainly come from Germany, despite of the fact that
Germans are still not very welcome in Poland.
The families are cosmopolites, although they live in
villages with names as Janowice Wielkie (white
beaver). They try to live their lives as best they can in
places where things that are strange are often
rejected. But families that live in between cultures
have better ways to deal with differences. That
seems to be the message Annemieke Hendriks wants
to convey to the reader. She points out to us that
there is still much work to be done in the heart of
Europe and that tearing down borders is no
guarantee for a united Europe.

Iron doors leaves the reader with just one conclusion.
If we want to build a united Europe, more attention
should be given to the collective memory of our
history. If we fail to do so, politicians with dark
motives will easily give voice to hate and suspicion.
Then politicians like the Kaczynskis will enter the
stage and demand more votes for Poland in the
European Union, because the Polish would have
been more numerous if the Germans had not
invaded the country. Then we must allow president
Klaus to hold Europe hostage for months in a row,
pointing at the Benes decrees, which allowed the
expropriation and expulsion of Germans and
Hungarians. Then we risk an ever emptier, greyer
and more xenophobe Europe, where nationalists
have their way.
If Europe wants to come to terms with its history,
Germany may serve as an example. This country has
taken up the guilt of the war for decades and has
only recently shifted part of the attention to the
suffering of its own people. Only now they dare to
pay attention to those who were driven out of East
Prussia and to those who suffered as a child during
bombardments. Countries that have not yet come to
terms with their own history do not feel at ease with
this. Only when they acknowledge that their history
includes not only victims, but offenders, will real
reconciliation and unification be possible.
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regain it by learning Latvian and the Latvian history.
They had to learn by heart that they were not the
liberators of fascist Latvia, a story that had been told
to them for years, but occupiers. Daria tries to
counter the prejudice that all Russians are rude and
uncivilized in her café in the beautiful sea resort
Jurmala.
Iron doors is a book full of history. If you ask a
European from Central Europe to tell his family
history he will probably come up with stories about
wars, moving borders, falling empires and families
that have been torn apart. The second chapter deals
with the story of Mirek, a Pole with a Dutch wife,
whose father saw an old woman in the streets of
Krakow in 1945, collecting cigarette butts. It turned
out to be his mother - expelled from her homeland
by the advancing Russian army.

ally founded. All this coloured the identity of many
generations, also those who were born after the War.
When the former Eastern Bloc states became members of the European Union, the Western Europeans
assumed that the Eastern Europeans would not only
take over eu legislation, but also the Western-European version of history.
At first the new Member States were primarily occupied with practical and future-oriented affairs. But
now, 20 years after the Fall of the Berlin Wall, slowly
room is made for other, non-material issues. Middleand Eastern European countries are focusing more and
more on their own history and identity. Inevitably, this
development also confronts the Western-European
countries with new and difficult questions. It somewhat disturbs the cosy Western European consensus.
Western Europeans are inclined to consider Eastern
European’s history as something that is interesting
from a scientific point of view, but which is not relevant to themselves any further. Most people have
learned the facts about the communist dictatorships

A newly married couple - a young woman from Eastern Europe, and her husband from Western Europe
– recently had a serious marital argument about a
quite unusual topic. The fight was not about an extramarital affair or domestic violence, but a difference
of opinion about the Battle of Stalingrad. While she
was deeply convinced that the Battle of Stalingrad
had been the turning point of the Second World War,
he persisted that it had been the arrival of the allied
forces in Normandy. The emotions were running
high, and almost led to the ending of the marriage.
This (true) anecdote serves as a nice illustration how
for almost half a century two different versions of history existed on both sides of the fault line in Europe.

Western Europe needed almost half a century to reach
consensus about a version of history which would be
agreeable to everyone. The ‘mémoire collective’, the collective memory of Western Europe became the historic
narrative on which European integration was eventu-

A new narrative for Europe

52

leader of the D66-delegation
in the European Parliament.

Sophie in ’t Veld

The 20th century witnessed a divided and war-torn
European continent. The East-West couple in the
meantime has brought a little European into the
world. It is our task to give this little one a historical
narrative that forms the basis for a powerful, united,
peaceful and prosperous Europe of the 21st century.

at school, but it is seen as other people’s history. We
overlook the fact that everything that has happened in
Western and Eastern Europe, is directly intertwined.
The communist dictatorships, as well as the process of European integration are founded in the same
events of the first half of the 20th century.
Almost a century after the beginning of the First
World War, Europe is struggling with a deep identity crisis. Globalisation, mass-immigration, European integration, climate change: the world is full of
threats, and Europe is searching for its role, its individual character. Some seek it in the glorification of a
past that has never existed. D66 seeks it in a new story
for the future. A collective story for a united Europe.
A new step in the ‘mémoire collective’.

