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WOORD VOORAF ,, 

WOORD VOORAF 

Op 11 oktober 1990 bestond het CDA tien jaar. Wanneer men de ontwikke
lingen in die tien jaren tot zich laat doordringen, dan is dit tweede lustrum 
een gelukwens waard. Drie politieke tradities, twee protestantse en een 
rooms-katholieke met elk hun eigen visie op mens, maatschappij en over
heid, zijn samengegaan in een nieuwe politieke partij. Die partij is erin ge
slaagd een duidelijke eigen plaats te verwerven in het Nederlandse poli
tieke spectrum. Zelfs zo duidelijk dat het tot voor kort populaire links
rechts-schema terecht vervangen is door een driestromenland. 
Van meet af aan heeft het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA zich op 
het standpunt gesteld dat deze duidelijke politieke profilering alleen duur
zaam verworven kon worden op basis van een eigen christen-democrati
sche visie op de rol van de overheid in de samenleving. Deze visie zou ech
ter niet ineens en alleen achter de schrijftafel ontwikkeld kunnen worden. 
Stelselmatige doordenking van de betekenis van de christen-democrati
sche politieke overtuiging, zoals vastgelegd in het Program van Uitgangs
punten van het CDA, op een groot aantal beleidsterreinen en toetsing van 
de bevindingen aan de inzichten van hen die op deze terreinen politieke 
verantwoordelijkheid dragen, zou aan de gewenste, meer integrale visie 
ten grondslag moeten liggen. 

Nu het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA tien jaar bestaat en deel
studies heeft uitgebracht op verschillende terreinen van overheidsbeleid, 
wordt naar de mening van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut 
met het voorliggende rapport een goede en verantwoorde poging gedaan 
om een christen-democratische visie op de rol van de overheid te formu
leren. Het rapport beschrijft de overheid als een instituut, dat recht met ge
zag tot gelding moet brengen. Het gerechtigheidsbeginsel vraagt van de 
overheid om de publieke voorwaarden te scheppen, die de mensen en 
hun maatschappelijke verbanden nodig hebben om hun verantwoordelijk
heid naar de normen van rentmeesterschap en solidariteit gestalte te ge
ven. Dat is de kerntaak van de overheid. Die publieke voorwaarden zullen, 
al naar gefang de historische omstandigheden, kunnen verschillen. Het 
rapport geeft de beleidsinstrumenten en de criteria aan, met behulp waar
van deze kerntaak in variërende omstandigheden dient te worden behar
tigd. Niet alleen de Nederlandse rijksoverheid heeft het rapport daarbij op 
het oog. Ook de gemeente en de provincie worden in de beschouwingen 
betrokken. Belangrijk is voorts dat het rapport de visie op de rol van de 
overheid doortrekt naar de Europese bestuurslaag, die in het komende de
cennium als volwaardige en democratisch gecontroleerde overheid even
zeer de publieke gerechtigheid als norm voor haar optreden zal moeten 
aanvaarden. 



Het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA spreekt zijn 
grote waardering uit voor de keur van deskundigen, die aan de tot stand
koming van het rapport hebben bijgedragen. Voor de definitieve versie 
zijn dat prof.mr. H. Franken; prof.mr. P. de Haan, mr. E.M.H. Hirsch Ballin 
(adviserend lid), drs. A. Klink, drs. C.J. Klop, drs. A.M. Oostlander, prof.dr. 
A. Soeteman en prof.dr. J.M.M. de Valk. 
In eerdere stadia hebben ook prof.dr. F.A.J.M. van den Bosch, mevrouw T. 
Bot-Van Gijzen, prof.dr. H.A . Brasz, dr. P.A. van Gennip, prof.dr. J. Klap
wijk, prof.dr. M.F.J . Marlet s.j., drs. L.J.J. van Nistelrooij en prof.mr. T.M. 
Schalken, tijd in het studieproject gestoken. Ook hen is het bestuur zeer er
kentelijk. 
De feitelijke tekst is van de hand van drs. A. Klink. Het bestuur is van me
ning dat hij erin is geslaagd om, met steun van bovengenoemden, een 
moeilijk project tot een goed resultaat te brengen. 

Het bestuur hoopt dat dit rapport zijn functie mag hebben als een funde
rende studie, waarin de diepste vragen over de christen-democratische 
staatsbeschouwing beantwoord worden . Als zodanig zal het zowel voor in 
de toekomst te verrichten sectorale studies, als in het debat met andere 
politieke stromingen zijn waarde kunnen bewijzen. 

prof.mr. H. Franken, 
voorzitter 

drs. C.J. Klop 
wnd.dîrecteur 
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Hoofdstuk 1. Inleiding en probleemstelling 

1. De behoefte aan een christen-democratische visie op de overheid 

Er bestaat reeds geruime tijd behoefte aan een christen-democratische 
stf;!atsleer. Aan die behoefte is vanwege de organisatorische totstandko
ming van het CDA een krachtige impuls gegeven. Zo signaleerde A.M. 
Donner al in 1980 dat van een politieke beweging als de christen-democra
tie een poging verwacht mag worden om te komen tpt een herkenbare 
staatsbeschouwing.1 Hij verwoordde daarmee veler opvatting. Een toe
spitsing van het christen-democratisch gedachtengoed, zoals neergelegd 
in het Program van Uitgangspunten op de overheidstaak, werd allerwe
gen wenselijk geacht. Te meer daar bij de vorming van het CDA diverse 
christelijk geïnspireerde politieke stromingen, met ieder hun eigen accen
ten en invalshoeken, betrokken waren. Gezamenlijk werd gezocht naar 
een voor alle herkenbare politieke visie op staat en maatschappij. 

Van de kant van de CDA-Tweede Kamer Fractie werd bij monde van haar 
toenmalige voorzitter 8. de Vries gewezen op het belang van 'een norma
tieve staatsleer'. Politieke partijen kunnen hun functies niet vervullen 'zon
der een meer expliciete bezinning op en formulering van hun visie op de 
rol van de overheid in de samenleving. Het ontbreken van zo'n expliciete 
visie maakt het in de praktische politiek nogal eens moeilijk om tot heldere 
keuzen te komen.'2 Reden waarom voor de christen-democratie de ontwik
keling van een eigen visie op de overheid van groot belang is. 

Ook in wetenschappelijke kring groeide de belangstelling voor deze the
matiek. Zo verscheen in 1981 een dissertatie over de christen-democrati
sche visie op de rol van de overheid in het sociaal-economische leven.3 

Twee hoogleraren in het staatsrecht aanvaardden hun functie met oraties 
die inhoudelijk nauw aansloten bij de christen-democratische gedachten
vorming omtrent de relatie tussen overheid en samenleving. 'Hoe ziet een 
partij als het CDA de overheidstaak en de verhouding tussen staat en 
maatschappij?', zo luidt de centrale vraag van deze oraties.4 

In het maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 'Chris
ten Democratische Verkenningen' verschenen vele artikelen over het aan-

1. A.M. Donner, 'Over het Program van Uitgangspunten', Anti Revolutionaire Staatkunde, 
1/80, 3-10. 
2. 8. de Vries, 'Een eigen staatsleer', Christen Democratische Verkenningen, 9/85, 402. 
3. G.J.M. van Wissen, De christen-democratische visie op de rol van de staat in het sociaal
economische leven, Amsterdam 1982. 
4. Zie A.K. Koekoek, Bijdrage tot een christen-democratische staatsleer, Deventer 1982, en 
C.A.J.M. Kortmann, Elefantiasis, Deventer 1981. 



gegeven thema.5 Hetzelfde onderwerp ontving in de verschillende publi
katies van het instituut, alhoewel niet expliciet gethematiseerd, veel aan
dacht. 

In 1983 werd met de publikatie 'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij' door de partij een krachtige impuls aan de discussie over 
de taken en de instrumenten van de overheid gegeven. Aan het rapport 
lag een analyse ten grondslag van de maatschappelijke ontwikkelingen 
van de laatste decennia, die leidden tot de verzorgingsstaat. Ontwikkelin
gen die het rapport beoogde om te buigen voorzover zij indruisen tegen 
de christen-democratische visie op de mens als drager van verantwoorde
lijkheden en de overheid als zaakwaarneemster van rechtvaardige samen
levingsverhoudingen waarin de onderscheiden verantwoordelijkheden 
ook daadwerkelijk gepraktizeerd kunnen worden. 

Daarmee is tegelijkertijd het historische kader aangegeven waarbinnen de 
behoefte aan de christen-democratische visie op de overheid, haar taken 
en instrumenten is geformuleerd. De crisis van de verzorgingsstaat dien
de zich aan. Deze crisis leidde over een breed front tot scepsis over demo
gelijkheden van de overheid om de samenleving naar eigen inzichten en 
wensen te sturen. Met de crisis in het denken over de uitbouw van de ver
zorgingsstaat werd een belangrijk thema aangesneden. Talloze sociaal- en 
politiek-wetenschappelijke studies in binnen- en buitenland trachtten de 
aard, achtergronden, ontstaansgronden en dilemma's van de crisis te ver
helderen. Telkens omvangrijker bleek de club van politici, bestuurskundi
gen, juristen, politicologen etc., die onderkenden dat de sturingspreten
ties van de overheid in het verleden te hoog waren opgeschroefd. De over
belaste overheid, de interveniërende staat,6 de stagnerende verzorgings
staat;1 het zijn trefwoorden die dat aangeven en inmiddels gemeengoed 
zijn geworden. Maar de gepresenteerde visies op de verhouding over
heid-samenleving waren niet altijd direct normatief, laat staan christen
democratisch, onderbouwd.8 De thematiek was daar eigenlijk ook te be
perkt voor. Aan het onderkennen van de problemen van de verzorgings
staat kan niemand een visie op de overheid en politieke beginselen ontle
nen. Een afbakening van wat wel en niet tot de taak van de overheid 
behoort vloeit er als zodanig niet per se uit voort. Het gevaar van politiek 
crisis-management dreigt als de overheid slechts reagerend achter de fei
ten gaat aanlopen en nu eens op grond van manifeste problemen {over
belasting, financieringstekort, bureaucratie, etc.) oprukt en dan weer te
rugtreedt. Reden waarom er een appel is gedaan op de christen-democra
tie om op basis van de politieke beginselen, zoals die zijn neergelegd in 
het Program van Uitgangspunten, in de vorm van een visie op de overheid 
verder over de taken van de overheid en de geëigende instrumenten van 

5. Zie o.m. 'De rol van de overheid', weergave van een gesprek tussen P.B. Boorsma, W.F. de 
Gaay Fortman, E.M.H. Hirsch Ballin, J . Klapwijk en C.A.J.M. Kortmann, Christen Democrati
sche Verkenningen, 5/83, 220-240. 
6. L.A. Geelhoed (e.a.), De interveniërende staat, 's-Gravenhage 1983. 
7. J.A.A. van Doorn en C.J.M . Schuyt, De stagnerende verzorgingsstaat. Amsterdam 1978. 
8. B. de Vries, 'Een eigen staatsleer', Christen Democratische Verkenningen, 9/85, 401 . 
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overheidsbeleid na te denken. Dit appel was voor het bestuur van het We
tenschappelijk Instituut voor het CDA aanleiding om het onderwerp in zijn 
onderzoeksplan op te nemen. Het onderzoeksplan uit 1985 meldt dan ook 
onder het thema 'Aard en taak van de overheid' dat met behulp van de 
analyse van zowel het CDA-rapport 'Van verzorgingsstaat naar verzor
gingsmaatschappij' als de daarmee verwante visie op de rol van de over
heid uit het eigen rapport 'Werkloosheid en de crisis in onze samenleving', 
een nadere analyse van de plaats van de overheid in de samenleving 
plaats zou moeten vinden. De volgende aandachtspunten zouden daarbij, 
aldus het onderzoeksplan, van betekenis moeten zijn: 

'- Een uitwerking van het begrip confrontatiepolitiek (staat en maatschap
pij) 
In het licht van het uitgangspunt van de gespreide verantwoordelijkheid 
zal de overheid de burgers en hun organisaties moeten confronteren 
met hun eigen verantwoordelijkheid. Tevens zullen burgers en de maat
schappelijke organisaties de overheid moeten confronteren met hun 
eigen verantwoordelijkheden en wel daar waar de overheid deze dreigt 
over te nemen of zelfs uit te hollen. Dat vergt in de eerste plaats een dui
ding van hetgeen als exclusieve overheidstaak dient te worden erkend. 
In de tweede plaats zal omschreven moeten worden wat de taak van de 
overheid is, als burgers {en het particulier initiatief) hun verantwoorde
lijkheid niet (willen) dragen: op welke wijze kan bewerkstelligd worden 
dat dit 'gat' wordt gevuld? Daarnaast zou de relatie tussen kerk en staat 
mogelijkerwijze een aparte benadering vragen. 
Vraag is ook op welke terreinen privatisering voor de hand ligt. En daar 
waar activiteiten principieel tot de overheidssfeer behoren, moet wor
den bezien hoe de doelmatigheid van bedoelde activiteiten verbeterd 
kan worden. 

- Maatschappelijke aanvaarding van overheidshandelen 
Het Program van Uitgangspunten formuleert een van de maatschappe
lijke sleutelkwesties als volgt: 'Problemen rond de legitimatie van het 
overheidsgezag: er is een groeiende neiging tot het negeren en ontlo
pen van volgens staatkundige regels genomen maatregelen'. De over
heid is in zekere mate gebonden aan de maatschappelijke aanvaarding 
van haar handelen. Normen en waarden, die hun weerslag en concreti
sering in wetgeving vinden, moeten verankerd zijn in de samenleving, 
willen wetten worden nageleefd. Tegelijkertijd heeft de overheid in de 
christen-democratische visie niet de taak datgene wat normaal gevon
den wordt tot norm te verheffen. Zij dient genormeerd en normerend in 
te spelen op de dynamiek van maatschappelijke processen, juist met het 
oog op een harmonieuze samenleving. Er is dus een spanningsveld tus
sen de gebondenheid van de overheid aan de maatschappelijke aan
vaarding van haar beleidsvoornemens en -maatregelen enerzijds en het 
niet tot norm verheffen van een maatschappelijke realiteit anderzijds. 
De problematiek van het gezag van de overheid is hiermee verbonden. 
Hoewel de term burgerlijke ongehoorzaamheid in zekere zin zijn actuali-



teit schijnt te hebben verloren, geldt dit niet voor de daarmee verwante 
problematiek van de legitimiteit. 

- Naast de onder het eerste punt genoemde onderscheiden verantwoor
delijkheden van de overheid enerzijds, en van burgers en hun maat
schappelijke organisaties anderzijds, verdient het aanbeveling aandacht 
te schenken aan de taakverdeling tussen overheden. Vooral de decen
tralisatieproblematiek behoeft een fundamentele benadering. Een visie 
op de verdeling van de taken van de verschillende overheden zou niet 
in de eerste plaats gegeven moeten worden op grond van doelmatig
heid, maar veeleer vanuit een principiële visie op de eigen plaats van 
deze overheden.' 

Het weergeven van een geïntegreerde christen-democratische visie op de 
plaats van de overheid in de samenleving, tien jaar nadat het CDA officieel 
is ontstaan, heeft zijn redenen. Vanuit het Wetenschappelijk Instituut is al
tijd benadrukt dat een dergelijke visie op een inductieve manier tot stand 
zou moeten komen. Pas nadat ervaring zou zijn opgedaan met de concrete 
uitwerking van de uitgangspunten op verschillende beleidsterreinen, zou 
een bredere visie opgesteld moeten worden. Politieke ideeën ontstaan 
niet los van de concrete beleidspraktijk. Ervaring en principes werken op 
elkaar in. Een louter 'aan het menselijk brein ontsproten' (Kuyper) visie op 
de overheid past niet bij de christen-democratische benadering van de po
litieke werkelijkheid. 

Het onder~oeksplan, dat hierboven de revue passeerde, noemde twee 
christen-democratische publikaties die als leidraad zouden kunnen dienen 
bij de architectuur van een actuele 'staatsleer'. Daarom is het goed iets lan
ger stil te staan bij deze rapporten. Zij zijn weliswaar in zekere zin sterk ver
vlochten met de problematiek van de verzorgingsstaat, maar dat neemt 
niet weg dat zij de nodige bouwstenen bieden voor een relatief context-on
afhankelijke staatsvisie. Om die reden staan wij iets langer stil bij deze 
christen-democratische geschriften; via 'Werkloosheid en de crisis in onze 
samenleving', 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij' en de 
recente 'Discussienota over de verantwoordelijke samenleving' komen wij 
dan bij de probleemstellingen die richtinggevend zijn voor dit rapport. 

2. Het rapport 'Werkloosheid en de crisis in onze samenleving' 

Bij nadere beschouwing benadert het rapport 'Werkloosheid en de crisis 
in onze samenleving' de toenmalige problematiek van de verzorgings
staat vanuit vier verschillende invalshoeken: 
- de culturele, 
- de maatschappelijke, 
- de politiek-bestuurlijke, 
- de economische. 

Hieronder volgt een korte weergave van de resultaten die de toenmalige 
analyse opleverde. 
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2. 1 De culturele invalshoek 

Het rapport spreekt van een mentale ontzuiling en secularisatie. De ver
zuilde maatschappijstructuur van vóór de jaren zestig verschafte een insti
tutionele basis aan de toenmalige mentale integratie. Deze werd veelal ge
vonden in de specifieke protestants-christelijke, rooms-katholieke of so
cialistische wereldoriëntatie. Die oriëntatie werd als verplichtend ervaren. 
Binnen de zuilen functioneerden kerkelijke, politieke, culturele en sociale 
organisaties met een grote mate van onderlinge verbondenheid. In de 
loop van de jaren zestig ging men deze kaders meer en meer als knellend 
ervaren. Er manifesteerde zich een, in sommige opzichten zeer begrijpelij
ke, reactie tegen de naar levensbeschouwelijke compartimenten ingedeel
de samenleving, waarin verschillende, naar zuilen samengestelde, elites 
hun invloed tot in alle hoeken van het leven wisten uit.te breiden. Een te
gengestelde levensstijl werd dominant: het op individuele zelfontplooiing 
gerichte en zichzelf-normerend levensgevoel. Het enthousiasme en de 
- ook oprechte - betrokkenheid waarmee mensen voordien deelnamen 
aan de kaders en de organisaties die de zuilen boden, werden niet meer 
als zodanig herkend. Die betrokkenheid werd als niet-authentiek geken
schetst. Spontaniteit en oorspronkelijkheid in de beleving van het eigen 
subject werden gemonopoliseerd voor niet-verplichtende leefstijlen. Het 
subjectieve kreeg een individualistische inslag. 'De binding tussen men
sen op basis van eenzelfde oriëntatie nam sterk af en daarmee ook veel 
van de onderlinge solidariteit. De politiek wordt een belangrijk mentaal in
tegratiekader nu een gemeenschappelijk normen- en waardenpatroon 
steeds meer dreigt weg te vallen.'9 Het genoemde rapport stelt dat het po
litieke integratiekader zelfs een religieuze geladenheid kreeg. Een gela
denheid die in de Franse benaming van de verzorgingsstaat als 'de voor
zienigheidsstaat' (l'état providence) tot uitdrukking komt. Het latere rap
port 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij' sprak van 'de 
politiek als afvalbak', en van de 'ik-cultuur' . 

2.2 De maatschappelijke invalshoek 

De subjectivering van waardenoriëntatie en de individualiseringsproces
sen eisten hun tol in maatschappelijk opzicht. De pijler van het christelijk
sociale denken, dat de idee behelst, dat mensen deel uitmaken van ver
schillende, onderscheiden leefverbanden waaronder het gezin, de onder
neming, de vakbond of de school, bleek meer en meer naar de achter
grond gedrukt te zijn . De verbrokkeling van maatschappelijke verbanden, 
die mensen eertijds houvast en oriëntaties boden en waarin de onderlinge 
solidariteit en zorg tot uitdrukking kwamen, bleek het gevolg te zijn. Daar
mee was op een van de oorzaken van de toenemende staatsinterventies 
in het maatschappelijk leven gewezen; mensen vielen minder snel terug 
op verbanden als gezin, kerk, buurt, verenigingen en dergelijke. Historisch 
gezien kwamen daarbij twee ontwikkelingen samen, die voor de sociale 

' . 

9. Werkloosheid en de crisis in onze samenleving, publikatie van het Wetenschappelijk Insti
tuut voor het CDA ('s-Gravenhage 1984) 23. 



en culturele verbrokkeling verantwoordelijk werden gesteld. De staat 
werd aan de ene kant als instrument van bevrijding gehanteerd. Een be
vrijding van sociale, economische en kerkelijke verplichtingen. 'En dan 
blijkt die mythe der bevrijding een mythe te zijn en wel een zeer gevaarlij
ke - want die bevrijding van andere machten heeft de macht niet vernie
tigd, maar haar overgenomen en geconcentreerd bij de staat.'10 Anderzijds 
was de staat actief bij dit proces betrokken. Variuit politieke partijen is 'dik
wijls een sfeer gecreëerd, waarbij het wegorganiseren van maatschappe
lijke problemen naar de politiek als een vanzelfsprekende methode werd 
aangeprezen en waarbij bovendien dikwijls de indruk werd gewekt, dat 
daarmee voor de betrokkenen pijnlijke afwegingsvraagstukken vermeden 
konden worden'.11 De staat dreigde, aldus deze publikatie, te verworden 
tot een groot warenhuis, dat allerlei behoeften van economische, culture
le, recreatieve zowel als van sociale aard zou moeten bevredigen. 

2.3 De politiek-bestuurlijke invalshoek 

De opkomst van de verzorgingsstaat beschouwde het rapport als een oor
zaak van de crisis van de samenleving. Die crisis was de resultante van het 
limietloze overheidsoptreden. De innerlijke begrenzing bleek verloren te 
zijn gegaan. De staat werd verantwoordelijk gesteld voor de - vrijwel in
tegrale - verzorging van burgers. In die zin interpreteerde het rapport de 
politiek-bestuurljke crisis als een uiting van het wegvallen van mentale en 
institutionele integratiekaders. 'Een gemeenschappelijk normen- en waar
denpatroon dreigt steeds meer weg te vallen. Voor het besef van velen 
krijgt dit politieke integratiekader, deze verstatelijking, eenzelfde religieu
ze geladenheid als de verzuiling van vóór de jaren zestig. Maar spoedig 
wordt duidelijk, dat de overheid niet anders kan optreden dan op een po
litiek-bestuurlijke wijze: bureaucratisch, vertechniseerd, collectief, neu
traal, verzakelijkt.' De toenemende overheidsinvloed - hoe efficiënt in el
kaar gezet ook - zou vanwege het gebrek aan innerlijke begrenzing een 
desintegrerend effect op de samenleving hebben, die op haar terug zou 
werken in de vorm van een overbelaste democratie, een bureaucratisering 
van beleid en van coördinatieproblemen binnen en tussen publiekrechte
lijke organisaties (beleidsverkokering en fragmentatie). 

2.4 De economische invalshoek 

In het verlengde van de geschetste verstatelijking duidde 'Werkloosheid 
en de crisis in onze samenleving' de opkomst van een zogenaamd 'quar
tair levensgevoel'. Het rapport doelde daarmee op een levensstijl die nau
welijks of geen besef had van de noodzaak van een gezonde economie en 
van de voorwaarden die daarvoor geschapen zouden moeten worden: on
dernemen, winstmaken, hard werken, risico's aanvaarden. Te zeer bleken 
deze zaken in de jaren zeventig als verwerpelijk, schadelijk en onnodig ter-

10. A.M. Donner, 'Over Staatsbeschouwing', Christen Democratische Verkenningen, 4/84, 
170 
11 . Werkloosheid en de crisis in onze samenleving, 24. 
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zijde geschoven te zijn. De cultuur van het consumentisme bleek een grote 
invloed te hebben op de economische en politieke ontwikkelingen. De 
economische analyse die het rapport bood, mondde uit in de stelling dat 
het verdelen van de welvaart ten koste ging van het produceren van 
welvaart. De overheid werd ook in financiële zin overvraagd, de collectie
ve uitgaven namen enorm toe, hetgeen zich vertaalde in winstdrukkende 
premie- en belastingtarieven. De investeringsmogelijkheden namen daar
door af en de werkloosheidsproblematiek bleek geboren te zijn. 

3. Het rapport 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij' en 
de 'Discussienota over de verantwoordelijke samenleving' 

In 1983 gaf het CDA het startsein voor het politieke debpt over de taken en 
de instrumenten van de overheid. Aan het rapport 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij' lag een met bovenstaande uiteenzetting 
verwante analyse ten grondslag van de maatschappelijke ontwikkelingen 
in de voorafgaande twintig jaren. Een poging werd ondernomen om paal 
en perk te stellen aan het onbegrensde optreden van de overheid. Een in
houdelijke doordenking van de eigenlijke overheidstaken zou daarvoor 
moeten zorgen. Als algemene taken noemde het rapport: 
- het handhaven van de rechtsorde en 
- het garanderen van de materiële en immateriële bodems in het bestaan. 
Verder werd een derde overheidsopdracht genoemd, die vooral sloeg op 
de manier waarop de overheid op zou moeten treden. Zij luidde, vrij weer
gegeven, als volgt: 
- in het kader van haar voorwaardenscheppende taken zou de overheid 

zorg moeten dragen voor een sociale infrastructuur waarbinnen de ver
antwoordelijkheden van de burgers en hun maatschappelijke verban
den - ook in hun onderlinge verkeer - zouden worden geprikkeld en 
beschermd: 

Het rapport 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij' kreeg 
zijn vervolg in de nota 'Over de verantwoordelijke samenleving' (CDA, 
's-Gravenhage, 1987). Terwijl in het eerstgenoemde document de brede 
politieke filosofie van het CDA centraal stond, richtte de laatstgenoemde 
nota zich vooral op de instrumentele kant van het vraagstuk van de verant
woordelijke samenleving. Een en ander werd uitgewerkt in de richting van 
de marktsector, van het georganiseerde maatschappelijke leven en van de 
meer primaire leefvormen (het gezin en de buurt}. De nota noemde een 
aantal essentiële politiek-bestuurlijke taken: 
1. handhaven en bevorderen van de veiligheid van en in Nederland en van 

de internationale rechtsorde; 
2. erop toezien dat instellingen en personen bij het zelf oplossen van hun 

vraagstukken, zowel de rechten van andere mensen en andere maat
schappelijke sectoren als de eisen die een gezond en natuurlijk milieu 
stelt, respecteren; 

3. zorgen dat de regels worden gehandhaafd. Dat verplicht de overheid 
zorgvuldig na te gaan of haar regels door de burgers worden gedragen; 



4. het voeren van een beleid dat gericht is op bevordering van de demo
cratische betrokkenheid van achterbannen bij organisaties en instellin
gen die voor of namens hen taken vervullen; 

5. zorgdragen dat aan de noodzakelijke bestaansvoorwaarden is voldaan, . 
zodat mensen en groepen inhoud kunnen geven aan hun verantwoor
delijkheden. Op elk gebied afzonderlijk dient concreet te worden vast
gesteld hoe deze vloeren in het bestaan moeten worden gedefinieerd 
en gerealiseerd. 

Deze opdrachten spoorden met de drie taken die in het eerder genoemde 
document van 1983 werden onderscheiden. De onder een en drie ge
noemde taken liepen parallel met de handhaving van de rechtsorde. De 
opdrachten, genoemd onder twee en vier, waren uitwerkingen van de 
zorg voor een verantwoordelijke sociale infrastructuur, terwijl het laatste 
aandachtspunt de zorg voor de materiële en immateriële vloeren ver
woordde. 

4. Probleemstellingen 

4. 1 Christelijk geloof en visie op de overheid 

Een christen-democratische visie op de overheid kan er niet mee volstaan 
om de strekking van 'confrontatie-politiek' uit te werken, om de legitimiteit 
van het overheidshandelen uit te diepen en de organisatie van het binnen
lands bestuur aan een nadere analyse te onderwerpen. Elke serieuze visie 
op de overheid vooronderstelt een weloverwogen mens- en wereldbe
schouwing. Geprofileerde politieke standpunten staan niet op zichzelf. Zij 
zijn altijd ingebed in een politieke filosofie, in dragende ideeën, in levens
beschouwelijke uitgangspunten en overtuigingen. Zonder hun inspireren
de kracht verzandt elke politieke stroming ofwel in een verstarrend conser
vatisme, het vertechniseerd 'bewaken van de winkel', ofwel in het najagen 
van de waan van de dag. Het was dan ook niet toevallig dat ten tijde van 
de groei naar het CDA en de totstandkoming van het Program van Uit
gangspunten intensief werd gedebatteerd over het CDA als religieus poli
tiek verschijnsel. Een vruchtbare theoretische bezinning op de grondsla
gen van de christen·-democratie is toen van de grond gekomen. Deze is on
der meer uitgemond in het rapport 'Grondslag en Politiek handelen' (1978) 
en in de aanvaarding van een resolutie door de partijraden van KVP, ARP 
en CHU, waarin onder andere werd uitgesproken: 

'Dat het belangrijkste element waardoor het CDA tot een samenhangende 
politieke partij wordt gevormd, de politieke overtuiging is welke in het po
litieke leven als antwoord op de oproep vanuit de Heilige Schrift tot stand 
dient te komen.' 

'Dat de leden van het CDA persoonlijk aanspreekbaar dienen te zijn op 
onze politieke overtuiging waarvan het hart wordt gevormd door de inspi-
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ratie van en de toetsing aan de boodschap van de Heilige Schrift voor het 
politieke leven.' 

Politiek program, politieke overtuiging en het richtsnoer van het Evangelie 
zijn niet te scheiden, maar wel te onderscheiden. De christen-democratie 
legt daar veel nadruk op, omdat ze allerlei valse vereenzelvigingen en fun
damentalistische vergroeiingen wil vermijden en zich tegelijkertijd voor 
een misleidend pragmatisme wil behoeden. 12 De Heilige Schrift biedt geen 
kant en klare politieke concepten of een uitputtende reeks uitgangspun
ten. Het Evangelie is een inspiratiebron, die telkens weer om een mense
lijke, historisch verankerde bemiddeling vraagt. Een bemiddeling die uit
mondt in een politieke overtuiging. Voor christen-democraten vooronder
stellen Evangelie, politieke overtuiging en program elkaar. Die opvatting 
verplicht. Juist omdat de onderlinge verhoudingen om een menselijke be
middeling vragen is het de taak van christen-democraten de band tussen 
grondslag en politiek handelen waar te maken. Niet in die zin dat elke ge
neratie opnieuw het politieke wiel moet gaan uitvinden. Een overtuiging 
is geen eendagsvlieg. Zij vooronderstelt duurzaamheid. Een duurzaam
heid echter die de creativiteit niet doodt maar zich afhankelijk weet van 
een inspiratiebron die zowel een actualiteits- als een universele, blijvende 
waarde heeft. Een waarde die niemand zich volledig kan toeëigenen of in 
de greep kan krijgen. Het Evangelie geeft houvast, maar is ook telkens 
weer vernieuwend . 

De verhouding tussen geloof en politieke overtuiging is geen mechani
sche. Tevens is zij niet onproblematisch in die zin dat er een keur van op
vattingen bestaat over de manier waarop de boodschap van het Oude en 
Nieuwe Testament tot politieke daden aan zou moeten zetten. Met de stel
ling, dat grondslag en politiek handelen op elkaar afgestemd moeten zijn, 
is veel gezegd, maar ook nog veel opengelaten. Theocraten denken daar 
anders over dan - de onderlinge zeer verscheiden - aanhangers van de 
politieke theologie (zoals D. Sölle, of E. Bloch} of degenen die een - gemo
derniseerde - versie van de Twee Rijkenleer aanhangen (zoals bijvoor
beeld H. Kuitert). De vraag is nu hoe christen-democraten aankijken tegen 
de verhouding tussen geloof en politiek. Hoe verbinden zij de oproep van 
het Evangelie met hun politieke overtuiging? Welk perspectief bieden de 
bijbelse boeken op de plaats van de overheid in de samenleving? Op welke 
manier zijn de kernbegrippen, zoals ze zijn verwoord in het Progam van Uit
gangspunten, geworteld in de grondslag van de christen-democratie? Zie 
daar een aantal kwesties dat om een antwoord vraagt, voordat tot het bou
wen van een christen-democratische staatsbeschouwing kan worden over
gegaan. Zij zullen hieronder nadrukkelijk aan de orde worden gesteld. 

4.2 Samengaan van katholieke en protestantse visies op de overheid 

Het politieke wiel hoeft niet door elke generatie opnieuw uitgevonden te 

12. Zie onder andere W.C.M. Klijn, 'Geloof en politiek in een christelijke partij', Civis Mundi 
(1980) 131. 



worden. Over de betekenis van het Evangelie voor de politiek is al eeu
wenlang nagedacht. Vanaf het einde van de vorige eeuw hebben vooral 
ook partijpolitiek georganiseerde christenen daar een intensieve bijdrage 
aan geleverd. Protestanten en katholieken ontwikkelden daarbij ieder hun 
eigen sociale en politieke filosofieën. Zij trokken daarbij zeker niet vol
strekt gescheiden op. Er is altijd sprake geweest van dwarsverbanden, 
verwevenheid en wederzijdse herkenning. De inbreng van katholieke zijde 
kristalliseerde zich allengs uit rond de begrippen persoon-zijn, solidariteit 
en vooral ook subsidiariteit. De overheid zou ter wille van de persoonlijke 
{geestelijke en zedelijke) ontwikkeling van de mens slechts subsidiair, dat 
wil zeggen aanvullend, op moeten treden. Zij zou de maatschappelijke so
lidariteit wel moeten garanderen, maar de feitelijke praktizering daarvan 
zoveel mogelijk aan burgers en aan verbanden zelf over moeten laten. De 
protestantse politieke filosofie kende een enigszins andere inslag. Veel na
druk legde zij op de kwalitatieve verscheidenheid van levenskringen. 
Soevereiniteit in eigen kring was het parool. Overheid en niet-statelijke 
verbanden kennen een eigen niet tot elkaar te herleiden, mandaat. De 
overheid kàn op veel fronten dan ook niet aanvullend optreden. Zij moet 
dat ook niet willen, omdat zij dan de volstrekt eigen verantwoordelijkheid 
van gezinnen, scholen, vakbonden en dergelijke aantast. De kringen zijn 
nevengeschikt en niet aan elkaar ondergeschikt. De staat is geen overkoe
pelende 'volmaakte gemeenschap', die op natuurlijke terreinen de 'lagere' 
gemeenschappen van huwelijk, school, onderneming en dergelijke als on
derdelen van een geheel integreert. 

Tijdens de groei naar het CDA en direct na de fusie van KVP, CHU en ARP 
werd de opvatting meer dan eens vertolkt, dat het hier om zulke wezenlijke 
- of zelfs wezensvijandige - verschillen zou gaan, dat een beginselenfu
sie vrijwel onmogelijk zou zijn. Alleen door met vage concepten te werken 
zou iedereen tevreden kunnen blijven.13 Het alternatief zou slechts zijn: de 
hegemonie van de ene benadering boven de andere.14 De uitdaging waar 
de christen-democratie expliciet voor stond was een politiek-filosofisch 
fundament te geven aan de groei naar één christen-democratische bewe
ging. Waarom zagen protestanten en katholieken elkaar vanaf het vroege 
begin van de parlementaire geschiedenis als politieke geestverwanten? 
Kuyper en Schaep111an spraken elkaar aan als christen-democraten. En de 
groei naar één christen-democratische beweging is zeker geen platvloers 
lijfsbehoud geweest. Protestanten en katholieken zochten elkaar niet op 
om in elkaars armen te sterven, maar om de handen solidair, op basis van 
politieke geestverwantschap, ineen te slaan. Men zag in de subsidiariteits
idee en de gedachten van de kringverscheidenheid elkaar aanvullende po
litieke structuurbeginselen. Die stelling vraagt echter om een nadere ver
antwoording. Haar proclameren is één ding, haar onderbouwen is iets an
ders. 

13. Vgl. H.J. Eikema Hommes, 'Het CDA als religieus-politiek verschijnsel', Civis Mundi(1980) 
127; alsook S.W. Couwenberg, 'Het CDA als religieus-politiek verschijnsel', Civis Mundi 
(1980) 91 . 
14. H.J. Eikema Hommes, Civis Mundi, 130. 
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Het is de uitdaging van deze publikatie om aan te geven waar de verschil
lende politieke overtuigingen met elkaar sporen, op welke fronten zij el
kaar aanvullen en waar zij op gespannen voet met elkaar staan. In dat laat
ste geval zijn politiek-filosofische keuzen nodig. Om een beargumenteer
de 'beginselenfusie' te presenteren, is het eerst nodig de achtergronden 
van het katholieke en protestantse denken te schetsen. Vrij uitvoerig zal 
daarop in volgende hoofdstukken worden ingegaan. Daarna volgt een ge
actualiseerde christen-democratische mens-, maatschappij- en staatsbe
schouwing, die op beide pijlers van het christen-democratische gedach
tengoed rust. 

4.3 Heroverweging van taken 

Het werkplan dat is geciteerd, vroeg om een nadere ui{werking en verdie
ping van inmiddels uiteengezette denklijnen, binnen het bestek van een 
christen-democratische visie op de overheid. Centraal in een dergelijke vi
sie zou de normatief verankerde afbakening van staatstaken moeten 
staan. In de discussienota's was daarvoor een eerste aanzet gegeven. Een 
dergelijke afbakening achtte het plan van zoveel belang omdat een her
waardering van de overheidsactiviteiten naar inhoud en vormgeving 
vooraf zou moeten gaan aan besluiten over het eventuele inperken van re
gelgeving (deregulering), de overheveling van taken naar de markt en de 
sociaal-culturele sector (vermaatschappelijking/privatisering) en aan be
slissingen in de personele en organisatorische sfeer van de overheid (in
richting van de rijksdienst, territoriale en fuctionele decentralisatie). 
Van de betekenis van een uitgebalanceerde kijk op de overheid was het 
sterk doordrongen. Het streven naar deregulering, privatisering, perso
neelsreductie, vermindering van overheidsbemoeienis en decentralisatie 
zou een afgeleide moeten zijn van beleidsinhoudelijke afwegingen. Aan 
elke heroverweging en afbakening van overheidsinterventies zou een po
litiek concept ten grondslag behoren te liggen. Een ad-hoc beleid zou bin
nen de kortste keren in de bureaucratie van ambtelijke procedures verzan
den. Immers: het fixeren van de grens tussen 'teveel overheid' (teveel wet
telijke beperkingen, teveel bekostigingsvoorwaarden, of beleidsregels) en 
een tekort aan overheidsbemoeienis is een politiek-inhoudelijke zaak. Hoe 
politici die grens trekken is dan ook sterk afhankelijk van de visie op de 
doelstellingen van de overheid, de aard van de politiek, van de overheids
macht en van de visie op de democratische besluitvorming en op de rech
ten van burgers en hun verbanden. Kortom: de politieke filosofie van par
tijen is hier bepalend. Een ongelimiteerd optreden van de overheid is vaak 
het produkt van verkeerde politieke concepten. Reden waarom van dit rap
port een antwoord mag worden verwacht op de vraag naar de christen-de
mocratische visie op de taken van de overheid, op de rechtmatige tot
standkoming en legitimiteit van politieke beslissingen (het christen-demo
cratische democratiebegrîp) en op de gewenste normering van het over
heidsoptreden. In dat opzicht zal de christen-democratische politieke 
filosofie ook vergeleken worden met het ideeëngoed van de sociaal-de
mocratische en de liberale politieke stroming. 



4.4 Heroverweging van beleidsinstrumenten 

Is de normering van de overheidsinterventies eenmaal gegeven en zijn de 
taken globaal aangeduid, dan zal een beschouwing over de manier waar
op de overheid deze wil bereiken niet mogen ontbreken. Criteria voor een 
geëigende en passende inzet van instrumenten van overheidsbeleid zijn 
daarbij van grote betekenis. Juist in deze criteria weerspiegelen zich de 
politieke uitgangspunten van de verschillende politieke stromingen. De 
huidige discussie over de sturingsmethoden beweegt zich naar christen
democratisch inzicht teveel langs het spoor van doelmatigheid, effectivi
teit, inzichtelijkheid en doorzichtigheid.15 Te zeer ook zijn deze criteria het 
spiegelbeeld van bepaalde tekortkomingen van de verzorgingsstaat. Én 
dan dreigt het vraagstuk niet los te komen van de naar hun aard beperkte 
coördinatieproblemen bij de voorbereiding en uitvoering van het over
heidsbeleid. Voor de christen-democratie is het van wezenlijk belang om 
politiek-bestuurlijke consequenties te verbinden aan het concept van de 
verantwoordelijke samenleving. Samenhang en doelmatigheid, effectivi
teit en complexiteitsreductie maken daar deel van uit, maar zijn als zoda
nig in politiek-inhoudelijk opzicht te ongericht om als ultieme streefdoelen 
te fungeren. Een tweede uitdaging is daarmee aangegeven: de ontwikke
ling van criteria waaraan instrumenten van overheidsbeleid moeten vol
doen, en de rubricering van statelijke interventiemethoden. Vraag is welke 
instrumenten het meest stroken met de verantwoordelijke samenleving, 
in die zin dat zij een appel doen op de solidariteit en het rentmeesterschap 
van burgers en het georganiseerde maatschappelijke leven. 

4.5 Heroverweging van de overheidsorganisatie 

Publieke doelstellingen moeten gerealiseerd worden. Politieke keuzen 
vragen om een vertaling in beleid. Dat vergt een organisatie die daarmee 
belast is. Een heroriëntatie op de publieke taken en op de werkwijze van 
de overheden zal gevolgen moeten hebben voor het overheidsbestuur. 
Natuurlijk kan een reorganisatie van het overheidsapparaat, gemeten aan 
doelmatigheidscriteria haar waarde hebben. Verbetering van procedures, 
stroomlijnen van de organisatie, perfectioneren van de informatievoorzie
ning, terugdringen van het aantal adviescommissies kunnen alle bijdra
gen aan de slagvàardigheid van het overheidsapparaat. Doublures moe
ten vermeden en procedures - waar mogelijk - verkort worden. Het 
sleutelen aan de organisatie van de overheid zal echter weinig opleveren 
als de oorzaak van eventuele kwalen niet bloot komt te liggen. Dan blijft 
alles steken in de bestrijding van symptomen. Wachtkamers worden dan 
slechts voller, wachttijden langer, de afstand tussen regel en beleidsprak
tijk groter en het ziektebeeld intenser.16 

Ook voor de organisatie van het overheidsbestuur zal de herwaardering 
van overheidstaken en -instrumenten richtinggevend moeten zijn. Daarbij 

15. Te wijzen valt daarbij op de eerdergenoemde publikatie De interveniërende staat. 
16. L.A. Geelhoed, 'Deregulering en grote operaties', F.K.M. van Nispen en D.P. Noordhoek 
(red.) De grote operaties (Deventer 1986) 86. 
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gaat het om uiteenlopende zaken zoals de mogelijkheden voor zelfbeheer 
en contractmanagement, de plaats van de ministeriële verantwoordelijk
heid, de democratische controle op het beleid, de omzetting van ambtelij
ke diensten in naamloze vennootschappen, de plaats van zelfstandige be
stuursorganen in het bestuur, de verhouding tussen functionele en terri
toriale decentralisatie, de relatie tussen de drie bestuurslagen (rijk, provin
cie, gemeente), de internationalisering en vooral europeanisering van het 
beleid. Juist in een tijd waarin zich ontwikkelingen van vermaatschappe
lijking, regionalisering en internationalisering voordoen is de organisato
rische vormgeving van het overheidsbeleid een vraagstuk van groot poli
tiek gewicht. Een vijfde overkoepelend thema is daarmee gegeven. 

4.6 Samenvatting van de probleemstelling 

In feite zijn met bovenstaande en eerder genoemde uitdagingen de be
langrijkste vraagstukken beschreven die aan dit rapport ten grondslag lig
gen. Het bovenstaande samenvattend en toespitsend, luidt de probleem
stelling van dit rapport als volgt. 

1. De relatie tussen geloof en politiek is geen onmiddellijke. Aard van het 
geloof en van de politiek vragen om een menselijke bemiddeling. De 
vraag is nu op welke manier het Evangelie naar christen-democratisch 
inzicht door moet werken in visie op de overheid. Welke politiek-rele
vante inzichten zijn aan het bijbelse getuigenis te ontlenen? (Deze kwes
ties zullen in hoofdstuk IV centraal staan.) 

2. Welke mens-, maatschappij- en staatsvisie huldigt de christen-demo
cratie? Wat wil het zeggen dat het publieke gerechtigheidsbeginsel het 
centrale handelingsmotief (Program van Uitgangspunten) van de over
heid is? Welke inzichten zijn te ontlenen aan de protestantse en katho
lieke sociale en politieke filosofieën? Welke taken moet de overheid op 
grond van dit beginsel behartigen? 

3. Welke criteria zijn aan de visie op de overheid te ontlenen ter beoorde
ling van de beleidsinstrumenten die haar ter beschikking staan? Tot 
welke richtinggevende rubriceringen van beleidsmethoden kan dat lei
den? Hoe ziet een christen-democratisch geïnspireerde instrumenten
typologie eruit? 

4. Welke grondrechtentheorie vloeit voort uit het christen-democratisch 
gedachtengoed? Hoe dienen klassieke en sociale grondrechten zich tot 
elkaar te verhouden, gegeven ook het beginsel van de gespreide ver
antwoordelijkheid? In hoeverre moeten deze grondrechten ook gaan 
doorwerken in de niet-statelijke verhoudingen? Kennen zij derdenwer
king? Welke implicatie heeft de grondrechtentheorie voor de eventuele 
grondrechtenconventie van de EG? In hoeverre moeten ook formele 
wetten getoetst worden aan de toepasbare grondrechten? 

5. Hoe ziet de christen-democratie de verhouding tussen kiezers, parle-
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ment, regering en overheidsbestuur? Hoe denkt zij over de directe de
mocratie, de parlementaire democratie, het referendum, de volksraad
pleging en het volksinitiatief? Hoe staan christen-democraten tegen
over het compromis? Hoe zien zij de relatie tussen de overheid en de 
niet-statelijke leefsferen? 

6. Welke bestuurlijk-organisatorische consequenties kleven aan de beant
woording van bovenstaande vragen? Hoe dient het overheidsgezag ge
organiseerd te worden? Hoe dienen taken over de verschillende be
stuurslagen verdeeld te zijn? (territoriale decentralisatie en internatio
nalisering van het beleid). Wat zijn de implicaties voor de organisatie 
van de overheidsdienst, de positie van ambtenaren, de ministeriële ver
antwoordelijkheid en de eventuele verzelfstandiging van overheidsta
ken via functionele decentralisatie? 

7. Welke toekomst zien christen-democraten voor een verenigd Europa 
weggelegd? Welke taken moeten door de supranationale overheid uit
geoefend (gaan) worden? Hoe kan op Europees niveau de publieke ge
rechtigheid gestalte krijgen, zodanig dat ook hier de verpolitisering of 
vereconomisering van het maatschappelijk leven een halt toegeroepen 
wordt (gespreide verantwoordelijkheid)? Hoe kan het Europa van de 
burger een impuls krijgen en beschermd worden? Hoe moet aan de Po
litieke Unie institutioneel vorm gegeven worden? 

8. Tot welke concrete beleidsaanbevelingen heeft de christen-democrati
sche visie op de overheid inmiddels geleid? 

5. Het Program van Uitgangspunten 

5. 1 Bijbelse grondslag 

Het Program van Uitgangspunten groepeert zijn achtenvijftig artikelen 
rondom de kernbegrippen gerechtigheid, gespreide verantwoordelijk
heid, solidariteit en rentmeesterschap. Onderling verwijzen deze naar el
kaar. Zij staan in eèn dynamische relatie en zij geven uitdrukking aan de 
politieke overtuiging, die zich baseert op het bijbels getuigenis van Gods 
beloften, daden en geboden. Die overtuiging acht het Program van be~lis
sende betekenis voor mens, maatschappij en overheid. Reden waarom 
politici gehouden zijn om op basis van die beloften en het evangelisch ap
pel actief in de samenleving op te treden. Want, zo zegt hoofdstuk Il van 
het Program: de overheid is geroepen de samenleving te dienen naar de 
norm van de gerechtigheid, met inachtneming van de eigen verantwoor
delijkheid van maatschappelijke verbanden en burgers. In het toelichten
de deel heet het dat de gerechtigheid het hoofdmotief voor overheidsop
treden is. Het is de kern van de overheidstaak om de publieke voorwaar
den te scheppen die de mens behoeft om in verantwoordelijkheid tot zijn 
recht te komen. 
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5.2 Staatkundig bestel 

Diezelfde verantwoordelijkheid moet ook tot gelding worden gebracht in 
de politieke samenlevingssfeer. Burgers kunnen alleen in een democratie 
hun medeverantwoordelijkheid voor het staatsbestuur tot uitdrukking 
brengen. Dit weerhoudt het CDA er niet van de gedachte van de volkssoe
vereiniteit af te wijzen. De overheidstaak kan niet alleen worden afgeleid 
uit meerderheidsstandpunten. Er zijn immers grenzen aan de politieke be
voegdheid die ook een meerderheid in acht moet nemen. Deze normering 
staat een democratische vormgeving van de politieke besluitvorming dus 
niet in de weg. Integendeel zelfs, want 'democratie is een wijze van om
gaan met elkaar. Wij wantrouwen opeenhoping van macht, in welke per
soon of instantie dan ook, inclusief de overheid'. Politici behoren zich te 
verantwoorden. De regering legt die verantwoording af aan het parle
ment, maar behoudt een eigen verantwoordelijkheid. Artikel 7 van het 
Program verklaart dat het CDA ter realisering van zijn politieke idealen in 
beginsel bereid is regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Voorts hecht 
het CDA aan een constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje. 

5.3 Maatschappelijk bestel 

Het CDA streeft naar een samenleving waarin ruimte wordt geboden voor 
een veelkleurige verantwoordelijkheidsbeleving, waarin de macht is ge
spreid en waarin allen die macht bezitten over het gebruik daarvan verant
woording afleggen aan degenen die er afhankelijk van zijn, aldus artikel 
23. Conform het beginsel van gespreide verantwoordelijkheid wordt de 
eigen betekenis van particuliere organisaties, waaronder levensbeschou
welijke organisaties op het terrein van onder meer onderwijs en vorming, 
maatschappelijk werk, volksgezondheid en maatschappelijke bewustwor
ding, erkend. De overheid garandeert de publieke voorwaarden, waarbin
nen burgers en maatschappelijke verbanden functioneren. 

5.4 Overheidstaken 

De overheid waarborgt derhalve de publieke voorwaarden die nodig zijn 
voor een samenleving van verantwoordelijke mensen. De gerechtigheid 
als hoofdmotief voor het overheidsoptreden verplicht haar onder meer 
om: 
- recht en vrede te bevorderen; 
- schild voor de zwakke te zijn; 
- het onrecht te bestraffen; 
- de gewetensvrijheid en de 
- persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen; 
- de voorwaarden te garanderen voor een pluriforme verantwoordelijke 

samenleving (artikel 4); 
- zich in te spannen voor een internationale, rechtsorde in het kader van 

de Verenigde Naties (artikel 16) met als speerpunt de bevordering van 
het respect voor fundamentele rechten van de mens. 



5.5 Criteria voor de instrumenten van overheidsbeleid 

Bij de uitoefening van haar diverse taken zal de overheid 'de eigen verant
woordelijkheden van maatschappelijke verbanden' telkens weer in acht 
moeten nemen (artikel 4). De stelling die in hoofdstuk 5 van de toelichting 
op het beginsel solidariteit wordt betrokken, namelijk dat de vormgeving 
van de sociale zekerheid het werkelijk beleven en praktizeren van solidari
teit en van verbondenheid dient te bevorderen, kan ook naar andere be
leidsterreinen worden uitgebreid. Het overheidsbeleid vergt ondersteu
ning door een 'maatschappijvisie en een structuurhervormend beleid die 
ruimte scheppen voor het werkelijk kunnen beleven van onderlinge ver
bondenheid tussen mensen' .17 Daarmee is zowel de doelstelling van het 
overheidsbeleid gegeven als een criterium voor de instrumenten die de 
overheid inzet. Het gaat om een op solidariteit en rentmeesterschap ge
oriënteerde gespreide verantwoordelijkheid. 
Voorts dient een gelijkwaardige behandeling van alle burgers te worden 
gewaarborgd.18 Het CDA heeft verder voorkeur voor onderling overleg en 
samenwerking en voor de weg van het overtuigen van brede lagen van de 
bevolking boven het afdwingen door middel van politieke n:iaatregelen.19 

Publieke en private belangenverstrengeling en een corporatief overheids
beleid wijst het program af. 'De politieke democratie kan in die zin gecor
rumpeerd worden wanneer de machtsverhoudingen tussen overheid en 
maatschappelijke groepen [het} schild zijn voor de zwakken onmogelijk 
maken. Wij zullen dan de politieke democratie opnieuw de inhoud en het 
gezag moeten geven die haar niet ontnomen mogen worden.'20 

5.6 De bestuurlijke organisatie van de overheid 

Over de verhouding tussen de verschillende bestuurslagen zegt het pro
gram dat 'hogere bestuurslagen zich onthouden van taken die op een la
ger niveau ter hand genomen behoren te worden' (artikel 9). De toelich
ting stelt: 
'De huidige bestuurlijke organisatie is dringend aan herziening toe, van
wege de gemeentegrens overschrijdende lokale taken en de voortgaande 
centralisatie naar rijksniveau. Door decentralisatie zal een verantwoorde
lijkheidsbeleving van het lokale en regionale niveau beter tot zijn recht 
kunnen komen. Wij staan de komende jaren dan ook voor de politieke keu
ze, het accent in onze eenheidsstaat te verleggen van centralisatie naar de
centralisatie, naar differentiatie en naar - begrensde - provinciale en 
gemeentelijke pluriformiteit. Het gelijkheidsstreven zal daarmede eniger
mate ingeruild moeten worden voor een streven naar meer zeggenschap 
en naar meer gespreide verantwoordelijkheid ook voor de bestuurlijke 
vragen.'21 

Eenzelfde lijn van denken spreekt uit de benadering van de 'europeanise-

17. Program van Uitgangspunten, 29. 
18. Idem, 19. 
19. Idem, 17. 
20. Ibidem. 
21. Program van Uitgangspunten, 17. 
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ring van het bestuur'. 'Nationale problemen op bijvoorbeeld sociaal-eco
nomisch terrein, milieu, energie, evenals de inpassing van onze econo
mieën in een andere internationale arbeidsverhouding, kunnen niet meer 
afdoende door de Europese landen afzonderlijk worden aangepakt.'22 

'Dit Europa zal dan wel een democratische besluitvorming moeten ken
nen, hetgeen voor de komende tijd onder meer betekent een versterking 
van de positie van het Europees Parlement.'23 

6. Opbouw van het rapport 

Het voorliggende rapport bekijkt de christen-democratische visie op de 
overheid vanuit drie invalshoeken. In de eerste plaats vindt in hoofdstuk Il 
een verkenning naar de grondslagen van de christen-democratie plaats. 
Gepoogd wordt daarbij de betekenis van de Bijbel voor het politieke leven 
aan het licht te brengen. Met het oog daarop is de politieke strekking van 
het Oude en Nieuwe Testament nagespeurd. Natuurlijk is het onmogelijk 
dat onbevangen en zonder 'voorkennis' en vooral 'voorvragen' te doen. 
Probleemstellingen zijn immers als zodanig altijd al ingekleurd door waar
den. Maar van de bestudeerde bronnen gaat uiteraard wel een corrigeren
de werking uit op die waarden. De christen-democratie spreekt daarom 
van 'de toets der kritiek van de Schrift'. Na een beknopte weergave van de 
politiek-inspirerende boodschap van deze openbaringsbronnen volgt een 
analyse van de manier waarop de christen-democratie de grondslag en de 
politieke uitgangspunten verbindt. Er volgt een kritische analyse van de 
theocratische opvattingen, de Twee Rijkenleer, de politieke theologie en 
de christologische visie, waarna de christen-democratische benadering, 
zoals die in nuce te vinden is in het rapport 'Grondslag en politiek hande
len', voor het voetlicht komt. Die benadering is uiteraard niet in een poli
tiek-filosofisc~ vacuüm ontstaan. Zij kent verreikende historische wortels. 
In de hoofdstukken 111 en IV zullen deze in vogelvlucht de revue passeren. 
De rooms-katholieke en protestantse bijdragen aan de totstandkoming en 
uitbouw van de christen-democratische politieke filosofie staan daarbij 
centraal. Bezien zal worden hoe de beginselen van persoon-zijn, subsidia
riteit en soevereiniteit in eigen kring zich in de loop van de tijd hebben uit
gekristalliseerd en op welke manier zij de huidige politieke uitgangspun
ten (gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, en rent
meesterschap) hebben gestempeld. Kennis van hun voorgeschiedenis is 
immers nodig om deze 'kernbegrippen' naar hun waarde te kunnen schat
ten. 

Verrijkt met de inzichten en de betekenis van de bijbelse grondslag en in 
de vruchten van de christen-democratische traditie, gaat dit rapport 
voorts over tot een weergave van een geactualiseerde mens-, maatschap
pij- en staatsbeschouwing (hoofdstuk V). Daarbij wordt aangeknoopt bij 

22. Idem, 22. 
23. Ibidem. 



het vooral in rooms-katholieke kring ontwikkelde personalisme,24 waarna 
onderzocht wordt in hoeverre de structuurbeginselen van de maatschap
pij, te weten de subsidiarit_eitsidee en de soevereiniteit in eigen kring el
kaar aanvullen, dan wel met elkaar op gespannen voet staan. Op de noe
mer van de gespreide verantwoordelijkheid lijken beide principes in die 
zin met elkaar te 'verzoenen', dat de christen-democratie uitgaat van kwa
litatief verschillende levenskringen, die elk h.un eigen mandaat en op
dracht kennen (de staat, de vakbond, de school, het gezin, de geloofsge
meenschap en dergelijke). Over en weer kunnen de levenssferen aan
spraak maken op een relatieve zelfstandigheid, die uiteindelijk stoelt op de 
verscheidenheid in normativiteit of in mandaten. Maar dat wil niet zeggen 
dat de kwalitatief onderscheiden verbandert volstrekt los en geïsoleerd 
van elkaar opereren. Integendeel, over en weer beïnvloeden zij elkaar 
- en sterker nog - dragen zij bij aan de totstandkoming van de elemen
taire voorwaarden waarbinnen de verbanden elk voor zich slechts kunnen 
opbloeien. De statelijke overheid nu heeft, als deel van het conglomeraat 
van levenskringen, de taak om enerzijds de verscheidenheid in verant
woordelijkheden te respecteren. Hoofdstuk V spreekt in dat verband van 
de waarborgfunctie van de publieke gerechtigheidsnorm, d,ie het de over
heid 'verbiedt' anders dan om reden van rechtsbescherming te intervenië
ren in de specifieke verantwoordelijkheden van niet-statelijke verbanden, 
zoals gezinnen, scholen en dergelijke. Anderzijds moet zij er op toezien dat 
de voorwaarden, waarbinnen burgers en hun verbanden tot ontplooiing 
komen toereikend zijn. Die taak kent een presterend en een normerend on
derdeel. Bij het presterend handelen moet de overheid zelf initiatieven ne
men en zorgen voor elementaire diensten die burgers en hun verbanden 
zelf niet op een rechtvaardige manier kunnen realiseren. In de eerste 
plaats gaat het daarbij om het feitelijk dwingend handhaven van zowel de 
rechtsorde als van de vrede en het mede opbouwen van een rechtvaardi
ge internationale rechtsorde. Verder zijn daarbij in de tweede plaats pres-

. taties in het geding, die 
a. in algemene zin voorwaardenscheppend zijn voor het functioneren van 

burgers en hun instellingen (een toereikende ruimtelijke infrastructuur, 
een waterkering en andere (semi-)collectieve goederen) en die er 

b. toe strekken de bodems in het bestaan te garanderen. In het laatste ge
val gaat het om· het overheidsoptreden dat zich in ondersteunende zin 
onderscheidenlijk richt op specifieke sociale functies die burgers uit
oefenen. De overheid gaat daarbij min of meer gerichte relaties aan met 
afzonderlijke personen, leefeenheden, verbanden als schoten, welzijns
instellingen en dergelijke. 

Het rapport spreekt hier van de aanspraakdimensie van de publieke ge
rechtigheidsnorm. Maar omdat de christen-democratie de solidariteit zo
veel mogelijk behartigd wil zien door burgers en hun verbanden zelf en zij 
van de overheid eist, dat deze de mandaten van de niet-statelijke instellin
gen, die over en weer de voorwaarden waarbinnen zij elk voor zich func-

24. De lutheraan Sören Kierkegaard (1813-1855) zou met zijn antropologie overigens als 
bruggenbouwer van het protestantisme kunnen fungeren. (Vgl. zijn geschrift Die Krankheit 
zum Tode, Gütersloh 1978) 
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tioneren mee helpen creëren, respecteert, moet de overheid slechts sub
sidiair en aanvullend optreden. De 'dienstverlening' zelf moet zij, waar 

/ · mogelijk, over laten aan het maatschappelijk initiatief. Voor zover dat ge'i beurt en de prestaties door private verbanden worden verricht (onderwijs, 
j1: . zorgverlening, commerciële dienstverlening en dergelijke), moet de over
~t heid er wel voor zorgen dat het recht in het verkeer van burgers onderling 1 tot gelding komt. Zij zal dan arbitrerend op moeten treden. Dat is het nor
,,~·· merend onderdeel van de publieke gerechtigheidsnorm. 

m~ 
(' 
11
W; Na de uitwerking van deze ideeën volgt in hoofdstuk VI een betoog over 

ï[fü~ de instrumenten, die de overheid bij haar beleid moet hanteren. Algeme-

lf ne criteria, afgeleid van het concept van de verantwoordelijke samenle
{i ving, komen voor het voetlicht. In algemene zin komen die erop neer dat 

l1i• de instrumenten behalve doelmatig en doeltreffend vooral recht moeten 
I: doen aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers en niet-statelijke ver

banden. Het soevereiniteits- en het subsidiariteitsbeginsel fungeren daar
bij als ijkpunten voor het overheidsbeleid, als beginselen voor een be

: '.hoorlijk overheidsbeleid. Een en ander wordt geconcretiseerd aan de 
(h1and van de presterende en normerende overheidstaak. Hoofdstuk VII 
trekt de bevindingen van de voorgaande hoofdstukken door naar de chris
.:'èn-democratische grondrechtstheorie. Het gaat daarbij om thema's als 
tle horizontalisering van qe grondrechten, de verhouding tussen de klas

'. $ieke en sociale grondrechten, de plaats van de sociale vrijheidsrechten in 
··. ·e constituties en verdragen die voor ons land gelden en het vraagstuk 
' n de toetsing van de formele wetten aan grondrechten. 

•·. , ofdstuk VIII wil illustrerend aangeven hoe deze ideeën doorwerken in 
.· benadering van actuele vraagstukken (de individualisering, het milieu, 

· sociale zekerheid). De laatste hoofdstukken van dit rapport kennen een 
'eer staatsrechtelijke inslag. Hoofdstuk IX gaat dieper in op de vraagstuk
, n die verbonden zijn met de politieke besluitvorming, met de relatie tus-
n kiezer en politieke partij, parlement en regering, formele wetgever en 

,r;erheidsbestuur, met de inrichting van het binnenlands bestuur en met 
·è territoriale en functionele verdeling van overheidstaken. 
oofdstuk X tenslotte brengt het verenigd Europa ter sprake. Hoe dient de 

kverdeling tussen de lidstaten en de Europese overheid eruit te zien? 
·gegaan wordt op de spanning tussen enerzijds de marktintegratie en an-
rzijds de gerichte bescherming van het milieu, van de volksgezondheid, 

. . n de pluriformiteit in de cultuur op het niveau van de lidstaten en Euro
.. ,a zelf. 
r ~t rapport rondt af met een kort hoofdstuk dat alle bevindingen nog eens 
: menvat . 



Hoofdstuk ll. Christelijk geloof en politieke 
overtuiging 

1. Inleiding 

Het is een gevleugelde uitdrukking: geloven doe je in de kerk. Kerk en staat 
zijn gescheiden grootheden. En dus moet een christen zich in de hoeda
nigheid van gelovige niet met publieke zaken bemoeien. In die zin uitge
sproken heeft de leuze iets berispends. Praktische consequenties laten 
zich niet uit religieuze opvattingen trekken. Daarmee overbelast je de reli
gie. 
Zij kan ook anders worden gebruikt, namelijk als een excuus dat valt op te 
tekenen uit de mond van hen die niet leven volgens de beginselen die zij 
in een zondagse bui belijden. De andere dagen van de week is de herinne
ring daaraan pijnlijk. Toegepast op het terrein van de politiek wil zij dan 
vaak zeggen dat het 'machtsspelletje' te getekend is, om hèt met 'hogere' 
religieuze noties te verbinden. De opmerking kan ook zakelijker bedoeld 
zijn: uit de openbaringsbronnen, die dan misschien wel voor het persoon
lijk geestelijk leven relevant zijn, zijn geen staatkundige of politiek-be
stuurlijke richtlijnen af te leiden. Dat is een onbegonnen zaak die boven
dien het esoterische karakter van het geloof schaadt. 
Hoe het ook zij en in welk verband ook gebezigd, de scheiding tussen ge
loof en politiek, religieuze overtuiging en politieke levenswandel, strijkt de 
christen-democratie tegen de haren in. Het beginsel van (onder-)scheiding 
tussen kerk en staat kan niet vrij worden vertaald in de scheiding van ge
loof en politiek. Het geloof moet door kunnen stralen in het leven van al
ledag. Het fungeert als een kracht, waarvan invloeden uitgaan op alle on
derdelen van het leven. Dat kan meer of minder uitdrukkelijk, heel herken
baar of meer impliciet gebeuren. Maar het specifieke van religie en levens
beschouwing is, dat het gaat om een spil in het menselijk leven die 
betrokken is op alle levensuitingen, zowel de intieme en persoonlijke als 
de publieke en col-lectieve. 

Het bijbels getuigenis van Gods beloften, daden en geboden aanvaardt 
het CDA als van beslissende betekenis voor mens, maatschappij en over
heid (Program van Uitgangspunten). Als politieke partij richt het CDA zich 
tot dat getuigenis met de bedoeling steeds te zoeken naar de betekenis 
van het Evangelie voor het politieke handelen. Dat resulteert in een poli
tieke overtuiging, die, gedoopt tot Program van Uitgangspunten, de be
trokkenen samenbindt: een politiek 'belijdenisgeschrift'. 
Religieuze overtuiging en politieke praktijk lopen volgens de christen-de
mocratie door elkaar heen. Zij zijn nauw verweven. De bijbel heeft ons 
daarom in politiek opzicht het nodige te zeggen. Zij fungeert als inspiratie
bron voor de politieke overtuiging. Zij levert geen pasklare antwoorden, 
maar wel een aantal beginselen en uitgangspunten. 
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Met het uitspreken van die grondnotie is echter op zich nog nauwelijks iets 
gezegd over de manier waarop beide, grondslag en politiek handelen, 
naar christen-democratisch inzicht zijn te verbinden. Toch verdient juist 
dat opheldering, te meer daar er onder de christenen bepaald geen een
stemmigheid is als het erom gaat hoe de bijbelse gegevens en inzichten 
door dienen te werken in het politieke handwerk. Verschillende visies op 
de verhouding tussen oud- en nieuw-testamentische documenten en de 
politieke praktijk doen de ronde. Een belangrijk breukvlak tekent zich daar
bij af rond de vraag wat de christelijke oriëntatie eigenlijk toevoegt aan de 
inzichten die mensen zich, buiten de inbreng van de geschreven openba
ringsbronnen om, met enige goede wil en enig denkwerk, kunnen verwer
ven. Is de christelijke inbreng vooral te vinden in een extra dosis aan inzet 
voor de goede zaak, waar in beginsel zowel christenen als niet-christenen 
weet van hebben, of laat het bijbels getuigenis nu juist ook een geheel 
eigen licht schijnen op de plaats en doeleinden van de overheid? Levert de 
grondslag alleen een extra duwtje in de rug op bij het nastreven van een 
rechtvaardige politieke en sociale orde of heeft zij iets geheel eigens te 
zeggen over het gezicht van rechtvaardige intermenselijke verhoudingen? 
Over de inrichting van de samenleving dus, de feitelijke gebreken ook, die 
aan de wisselende politieke en maatschappelijke ordeningen kleven en de 
wegen waarlangs verbeteringen zijn te realiseren. Is dat niet het geval, 
dan heeft dat verstrekkende consequenties. Zo lijkt partijvorming op chris
telijke grondslag dan niet erg zinvol. Zeker niet als er kaders voorhanden 
zijn waarbinnen christenen, hand in hand met anderen die voor de goede 
zaak staan, hun ideeën met verve kunnen verwezenlijken. 

Als de laatste vraag echter bevestigend beantwoord kan worden, eist een 
andere netelige kwestie direct de aandacht op. Als wij stellen dat het bij
bels getuigenis ons in politiek-inhoudelijk opzicht iets heeft te zeggen, 
waar zetelt dan het meest geëigende orgaan om haar betekenis aan te ge
ven? Feitelijk g·aat het daarbij vooral om de relatie tussen het kerkelijk en 
statelijk gezag. Als zij beide wortelen in een gemeenschappelijke religieu
ze voedingsbodem, hoe verhouden zij zich dan tot elkaar? Kan de kerk 
- om het zo uit te drukken - als representant van Christus op aarde bo
gen op een unieke en dominante positie, die haar aanspraak geeft op een 
exclusieve rol bij de interpretatie van de bijbel en de toepassing van de 
verworven inzichten in de telkens wisselende omstandigheden? Of heeft 
de overheid, en hebben in haar voetspoor de politieke partijen, ook in dat 
opzicht een eigen (niet per se concurrerende) verantwoordelijkheid? 

In dit hoofdstuk zullen deze vragen centraal staan. De opvattingen over de 
relatie tussen grondslag en politiek handelen zijn zeer divers. Een aantal 
denkrichtingen zal hier nader worden verkend, zoals de theocratische vi
sie, de Twee Rijkenleer, de-christocentrische en de politiek-theologische 
benadering. Daarna komt de christen-democratische optie aan bod. De 
verhouding tussen troon en altaar, 'zwaard en mijter' zal daarna kort aan 
haar trekken komen. Dit hoofdstuk zet echter in met een analyse van de 
politiek-betekenisvolle ingrediënten van het bijbels getuigenis. Niet dat 
wij pretenderen die volledig en onbevangen te kunnen schetsen, maar wel 



omdat er van dit getuigenis een zelfstandig corrigerende werking uitgaat. 
Ook de christen-democratische opvattingen en daden moeten de toets der 
kritiek van de Schrift kunnen doorstaan. 

2. Bijbelse noties 

Het Program van Uitgangspunten noemt het bijbels getuigenis de grond
slag van het christen-democratisch appel. Zoals bekend is, bestaat dit ge
tuigenis uit de boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Beide zullen 
apart worden bezien. Het Oude Testament immers is behalve vooronder
stelling van de 'nieuwe bedeling' toch ook een document waar de auteurs 
van het Nieuwe Testament kritisch tegenaan kijken. Het eerste document 
uit de bijbel had een joods adres en is gestempeld door de (mozaïsche) 
wetstraditie. 
Met de geboorte, levenswandel en boodschap van Christus wordt deze 
traditie opgenomen in een nieuw kader, dat naast voortzetting ook een 
verheffing van de oude geloofstradities met zich brengt. De breukvlakken, 
die dan zichtbaar worden, zijn ook van betekenis voor de politiek. We zul
len die opvatting trachten te staven door een korte verkenningstocht langs 
beide boeken te houden. 

2. 1 Het Oude Testament 

De vraagstelling spitst zich toe op de plaats van de overheid en de politie
ke orde in het Oude Testament. Zijn er richtlijnen aan de boeken van het 
Oude Testament te ontlenen die voor het huidige politieke handwerk nog 
actualiteitswaarde hebben? 

In het eerste stadium van zijn vestiging in Kanaän was Israël een federatie 
van twaalf stammen, die nog niet over een werkelijk en blijvend politiek 
gezag of een bestuursorgaan beschikte. Israël was (en bleef dat door heel 
zijn geschiedenis heen) een godsdienstige gemeenschap: de dienst aan 
Jahwe was de band die de stammen bijeenhield. De godsdienst was de 
bron van eenheid. Kenmerkend voor dit volk was het onverbreekbare ver
bond dat Jahwe met hen had gesloten. Een verbond dat te herleiden was 
tot de belofte die God tijdens een nachtelijke ontmoeting aan Abraham 
deed ('Aan uw nakomelingen zal ik dit land geven' Gen.15, 18) en zijn voor
lopers kende in het convenant dat God sloot met Noach na de zondvloed 
(Gen.9, 16) en zelfs met Adam na de zondeval (Gen.3). Het verbond werd 
met een verdrag bezegeld. De oud-Israëlitische wetten zijn er de neerslag 
van. Het Sinaï-handvest was daarbij exemplarisch. Het werd geschreven 
op de stenen tafelen die God Mozes liet maken (Ex.24, 12). Verbonden met 
de Decaloog (de tien geboden} was het wetboek van Deuteronomium, als 
samenvatting van de voorwaarden die aan het betreden en beteren van 
Kanaän, het beloofde land, verbonden waren (Deut.12, 1 ;11,31-32).1 

1. R. de Vaux, Hoe het oude Israël leefde (Utrecht 1978) 262. 
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Het hele volk van Israël was gehouden de bepalingen van het verbond te 
onderhouden, (juist) ook de politieke gezagsdragers. Zij waren de plaats
bekleders van God ( 1 Kron.17, 18; 28,5; 2 Kron.9,5).2 Opvallend was de 
rechtstreekse bemoeienis die God had bij de keuze van de leiders van het 
volk, ongeacht de aard van 's lands staatsinrichting. Aan de stammen
bond, die Israël na aankomst in Kanaän was, ging een periode vooraf, 
waarin het volk geleid werd door Mozes en later door Jozua. Zij waren 
door God apart gezet, aangewezen om hun mensen te leiden naar het toe
gewezen land. Via hen gaf God de verdragen en wetten door. Eenmaal in 
het toegezegde land gearriveerd, kende de stammenbond geen overkoe-
13elend bestuurlijk orgaan, geen gezamenlijk politiek centrum. Kondigden 
zich zware en politiek-bedreigende tijden aan, dan wees God rechters aan, 
die als redders in de stammen optraden (zie het boek Rechters). 

Toch was Israël in aanleg een monarchie. Zo lezen wij in Deuteronomium 
17 'Wanneer u eenmaal het land bezit dat de Heer, uw God, u gaat geven 
en wanneer u er voorgoed gevestigd bent, zou het kunnen zijn dat u een 
koning wilt hebben, een koning zoals de volken rondom u bezitten. Stel 
dan alleen die man tot Koning aan op wie de Heer zijn keuze heeft laten 
vallen' (Deut. 17,14). En Jacob voorspelde al lang voor die tijd dat de ko
ningsscepter niet van de stam van Juda zou wijken, tot aan de komst van 
de Messias en Verlosser (Gen.49, 10). 

Met Saul kreeg Israël na lang aandringen bij de profeet Samuel zijn eerste 
koning. Al snel volgde David hem op, waarna - althans voor Juda - het 
dynastieke principe opgeld ging doen. De profeet Nathan sprak het tegen
over de koning expliciet uit: Davids huis en koningschap zullen eeuwig du
ren. De keuze van God, die in de tijd van de rechters en van Saul (en bij 
tussenpozen ook in het van de stam Juda afgesplitste tien-stammenrijk) 
telkens een persoon aanwees, bond zich vanaf die tijd aan een geslacht. 
Het dynastieke beginsel deed zijn intrede. 

Van een vergoddelijking van de vorst was onder de Joden nooit sprake. 
Het geloof in Jahwe als een persoonlijk, enig en transcendente God maak
te ook iedere toewijzing van goddelijke eigenschappen onmogelijk. De ko
ning bekleedde een hoog ambt, was als het ware de geadopteerde· van 
God (hij is als een zoon) maar bleef bij dat alles toch een kwetsbaar mens, 
die zelf gehoorzaam moest zijn aan zijn God. 

Wat was nu de functie van de koning? Naast de bescherming van de gren
zen van het rijk (de nationale veiligheid) moest hij ervoor zorgen dat het 
volk de woorden van de wet zou onderhouden en Gods geboden zou na
volgen (Deut.17) . De vorst was immers koning, bij gratie Gods. In die zin 
werd de rechtscheppende macht van de vorst begrensd. De profeten 
waarschuwden de vorst zich niet willekeurig te gedragen. De vorsten 
moesten een afschrift van de Decaloog bij zich dragen en zich daarnaar 

2. Idem, 176. 
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voegen 3 (1 Sam.8, 11-18; Deut.17, 14-20).3 De gezagsdragers bleken zelf on
derworpen te zijn aan de wet, die als zodanig overigens geen onderscheid 
maakte tussen een godsdienstig en burgerrechtelijk regime. 

Talloos waren de profetische vermaningen aan onder meer het adres van 
vorsten om voor recht en gerechtigheid in te staan, de onderdrukten van 
geweld te bevrijden, niemand te verongelijken, geen onschuldig bloed te 
vergieten en de vreemdelingen, de wezen en weduwen te ondersteunen 
en niet te bedroeven. In die zin is het Oude Testament zwanger van poli
tiek-sociale beginselen. Veel bepalingen hebben een sterk sociaal karak
ter. Zo werd bijvoorbeeld gezegd: 'Wanneer u de oogst van uw land bin
nenhaalt, zult u de rand van uw veld niet geheel afmaaien en wat nog is 
blijven liggen van uw oogst zult u niet oplezen. Ook zult u uw wijngaard 
niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen: dit zult u 
voor de armen en vreemdelingen laten liggen' (Lev.19,9). Ook Leviticus 25 
draagt een uitgesproken politiek-sociaal karakter.4 Met het oog op de uit
putting van het land werd gezegd: 'Zes jaar zult u uw akker bezaaien en zes 
jaar zult u uw wijngaard snoeien en de opbrengst daarvan inzamelen, 
maar in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een 
sabbat voor de Heere, uw akker zult u niet bezaaien en uw oogst zult u niet 
inoogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok zult u niet inzame
len. Het zal een jaar van rust voor het land zijn' (Lev.25,3-5). De sabbatop
brengst van het land is bestemd voor de dagloners, de bijwoners en zelfs 
het vee en het gedierte (Lev.25, 6-7). Om verrijking enerzijds en armoede 
anderzijds tegen te gaan moesten in het jubeljaar bezittingen, die iemand 
vanwege verarming moest verkopen, teruggegeven worden (Lev.25, 23-
28). 'Wanneer een broeder verarmt bij u en zich aan u verkoopt dan zult u 
hem geen slavenarbeid laten verrichten. Als een dagloner, als een bijwo
ner zal hij bij u zijn: tot het jubeljaar zal hij bij u arbeiden. Dan zal hij van u 
weggaan, hij met zijn kinderen en naar zijn geslacht terugkeren en hij zal 
het bezit van zijn vaderen terugkrijgen' (Lev.25,39-41 ). Psalm 82 vatte de 
politiek-sociale plichtencatalogus nog eens samen: 'richt de geringe en de 
wees, doet recht aan de ellendigen en de behoeftige, bevrijdt de geringe 
en de arme' (Ps.82, 3-4). God bemint het recht (Ps.37,38) en door recht 
houdt de koning het land staande (Spr.29,4). Jesaja zegt: 'Zie een koning 
zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar recht' 
(Jes.32, 1 ). De vorst die niet aan zijn roeping zou beantwoorden zou vallen 
(Ps.82,7). Bij de uitoefening van hun gezag moesten, naar een woord van 
Mozes, de gouverneurs zonder aanzien des persoons en onbevooroor
deeld recht spreken. Het rechtsgelijkheidsbeginsel kent zijn oud-testa
mentische verankering. 

De hoge roeping van de koning bleek ook uit de titel van gezalfde. Gezalf
de en Messias zijn synoniem. In die zin hadden de oud-testamentische tek
sten een dubbele betekenis. Zij waren (mede) messiaans van aard. Ze be-

3. Idem, 268. 
4. J.P. Versteeg, 'De betekenis van de Bijbel voor de christen-democratie', Honderd jaar ARP 
(Franeker 1979) 22 e.v. 
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vatten de aankondiging en verwachting van het heil, door een uitverkore
ne van God tot stand te brengen. De wereldheerschappij, die eeuwig zou 
duren, werd gekoppeld aan de zalving van de koningen en aan het dynas
tieke principe (Davids huis). Elke koning uit het geslacht van David diende 
beeld en aankondiging van de ideale koning van de toekomst te zijn.5 Elke 
nieuwe kroning vernieuwde dezelfde verwachting: het definitieve heil zal 
eenmaal werkelijkheid worden. De kroning was een repetitie van Jacobs 
woorden. De koningsscepter zou niet van Juda's stam wijken tot aan de 
komst van de Messias en Verlosser (Gen.49, 10). Het licht van Sion zou 
over alle volken opgaan. 'Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de 
vrede op de troon van David en over Zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht 
met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid'(Jes. 9, 16). Jesa
ja wees hiermee naar Christus als Vredevorst op wiens schouder de heer
schappij zou zijn. 

De koningsheerschappij trad in het antieke jodendom dus op twee manie
ren tevoorschijn. Er was de heerschappij van God in deze eeuw (sfeer) en 
een toekomstig koningschap in een nieuwe eeuw. In het Oude Testament 
gold het eerste rijk in aanleg als Gods heerschappij over lsraël.6 Wel was 
God de Schepper van de hele wereld en al haar volken, maar op Israël na 
hadden alle zich van Hem afgewend. Het eerste rijk werd geproclameerd 
met de overdracht van de Decaloog op de berg Sinaï. Gods heerschappij 
zou zichtbaar worden waar mensen zich in gehoorzaamheid aan de wet 
onderwerpen aan God. 
Vooral tijdens de ballingschap en de vreemde anti-jahwistische overheer
sing, achtereenvolgens door de Perzen, Grieken en Romeinen, leefde de 
aankondiging van een tweede toekomende eeuw op. Zij kreeg een diepe 
religieuze lading. De oproep tot trouw aan de wet werd weliswaar geïnten
siveerd, maar meer en meer fungeerden de inzichten van de wijsheidslite
ratuur daarbij als invalshoek. De wederzijdse doordringing van onder 
meer het Griekse en joodse denken zorgde voor het sterke accent dat 
voortaan gelegd werd op het universele karakter van het heil.1 Zo stond 
bijvoorbeeld Job, als Edomiet, buiten de roeping van de aartsvaders en 
.buiten de verkiezing van Israël. Hij leefde in directe zin niet binnen de ka
ders van de Sinaï-openbaring, de mozaïsche wet en de profeten, maar zijn 
vroomheid en rechtvaardigheid vonden wel erkenning in de hemel.8 In de 
wijsheidsscholen kreeg het alomvattende karakter van Gods heil veel aan
dacht. ln de boeken als Job, Prediker en Spreuken vond de wijsheid zijn li
teraire neerslag. Maar ook bij de profeten zette zich die lijn door: God zal 
zijn heerlijkheid openbaren en de hele wereld zal Hem erkennen. Zo luidde 
de profetie van Jesaja. Meer en meer bleek daarmee ook de oud-testa
mentische theocratische opvatting met betrekking tot de eerste eeuw een 

5. Idem, 198. 
6. Joachim Jeremias, Neutestamentische Theologie, 1e deel, Die Verkundung Jesu (Güters
loh 1988) 102. 
7. M.F .J. Ma riet, Grundlinien der Kalvinistischen 'Philosophie der Gesetzesidee' als christli
cher Transzendentalphilosophie (Munchen 1954) 100. 
8. W. Aalders, Wet, tragedie, evangelie, een andere benadering van het boek Job (Den Haag 
1979) 278. 
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bepaalde heilshistorische fase in de geschiedenis te vertegenwoordigen.9 

In de loop van de (bijbelse) geschiedenis kreeg het toegezegde heil een 
universeler, persoonlijker en innerlijker (de wijsheid} karakter dan bij de 
pedagogiek van de wet ooit was bereikt. Het was Christus die deze 'om
slag' ten volle voltrok. 

2.2 Het Nieuwe Testament 

De wet, de Torah en de beloften van het Oude Testament vinden, zo belijdt 
de christelijke kerk, hun vervulling in de persoon van Jezus Christus. Het 
Oude Testament is in die zin de vooronderstelling van het Nieuwe Testa
ment. Er is sprake van continuïteit en voleinding, maar ook van de over
gang op een ander spoor. Een nieuw verbond dient zich aan en dat heeft 
implicaties voor alle facetten van het leven, waaronder het politieke. 

Het rijk Gods is een centraal thema in de Evangelie-boeken. Meer dan in 
de andere toenmalige literatuur komt de term basilea ter sprake . Talloze 
gelijkenissen spreken van deze koningsheerschappij. In Jezus' mond 
kreeg de term een eenduidige eschatologische inslag (de tweede eeuw}. 
Het eschatologische uur en de zege van God waren nabij. Het Evangelie 
klonk voor de armen, de doven, de blinden, de ellendigen, vertwijfelden 
en de zondaars (vergelijk Jesaja 51) 'Het uur komt en is nu al'. Het is de 
aanwezig-zijnde eschatologie. 10 In woorden en daden brengt Jezus het 
heil, hier en nu. Het was er voor de openlijk verachten, voor degenen die 
geen uitzicht hadden. Het manifesteerde en realiseerde zich voor hen tet 
plekke. De uitgestotenen en zondaars kwam het toe. Niet de rechtvaardi
gen (Mt.2, 17). Dat was de centrale boodschap. Het leek alsof er een streep 
werd gehaald door de ethiek, alsof de moraliteit haar waarde verloor. Het 
heil bleek nu inderdaad universeel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Jezus afstand nam van de vele toenmalige pogingen om een heilige rest 
van Godsgetrouwen, die de wetten nog zouden naleven, van de wereld af 
te zonderen. Dat probeerden de priesterlijke farizeërsbeweging, doperse 
groepen als de Essenen, maar ook de Zeloten, die politiek-revolutionaire 
consequenties aan de wetsgetrouwheid wilden verbinden. Jezus wees die 
pogingen van de hand. Het rijk Gods bestond in eerste aanleg niet uit re
gelvolgend gedrag.en stipte wetsvolbrenging. Van Jezus' kant kwamen 
geen pogingen de idealen van de Israëlische theocratie te herstellen. Veel
eer verdiepte Hij het inzicht in het beloofde rijk Gods. Het bleek niet met 
restauratief of ook revolutionair geweld op te richten . ' 

Dat betekende niet dat Jezus zich niets aan de Torah, de wet, gelegen liet 
liggen. Het tegendeel was waar. Hij radicaliseerde de Torah zelfs. Dat 
kwam met name tot uitdrukking in de Bergrede. Niet alleen het doden ver
oordeelde Hij, maar vooral de haat. Niet alleen de echtbreuk, maar vooral 
de begeerte. De radicalisering die Hij op deze en andere punten voltrok, 

9. J.P. Versteeg, 'De betekenis van de bijbel voor de christen-democratie', Honderd jaar ARP, 
Franeker 1979, 25. 
10. Idem, 106. 
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betekende tevens de verinnerlijking van de ethiek. De gerechtigheid van 
Christus' navolgers moest overvloediger zijn dan die in de wetsgetrouwen 
(Mt.5,20). Met de verinnerlijking hing de gememoreerde kritiek samen. 
Wraak (tegenover de heidenen) wees Hij af, de sabbat was er voor de 
mens en niet andersom. De casuïstische omgang met de Torah wees Hij 
van de hand. Uiteindelijk bleek het liefdesgebod de levenswet van het rijk 
Gods. Hij contrasteerde dat met de prestatie-ideologie van de officiële 
priesterklasse van die dagen. 

Met de gangbare wettische visie op het leven hing de Messias-verwach
ting van velen uit Jezus' tijd samen. Zij verwachtten een krachtfiguur, die 
als held de bevrijding van het Romeinse juk zou voltrekken. Zij kregen bij 
Christus weinig voet aan de grond. Hun ideeën ketsten af op de universa
liteit van het heil en zijn innerlijke dimensie. Jezus zei dat Zijn Koninkrijk 
niet van deze wereld was. Hij behoorde niet tot de Zeloten, die Israël met 
harde hand wensten te ontzetten om de oude joodse theocratische staat 
te herstellen. 

Dat betekende overigens niet dat Zijn Heerschappij zich niet concreet in dit 
leven zou moeten manifesteren. De oproep tot navolging gold alle levens
gebieden; het alledaagse sociale leven (de groet, geen beschimpingen, 
eerlijkheid), het huwelijksleven, de onderlinge zorg, de omgang met het 
bezit etc. Maar er moest een 'Umwertung aller Werte' plaatsvinden. 
Plichtsbetrachting moest uit dankbaarheid geschieden (en niet met het 
oog op het verdienen van de eeuwige zaligheid). Mensen werden opge
roepen te bezitten alsof zij niet bezaten (rentmeesterschap). Daarom ging 
Jezus' proclamatie van het rijk Gods niet vergezeld met de oproep zich te 
mobiliseren, maar om zich te bekeren (vergelijk Mt.4, 17; Mt.1, 15).11 Daar
om ook wilde Jezus niet dat Zijn discipelen Hem al te openlijk als Messias 
zouden aanspreken. Stellig wilde Hij dat niet, omdat de titel tot misver
stand aanleiding kon geven. De drager van die titel kon men zich in die da
gen nauwelijks anders voorstellen dan als de grote koning, die de troon 
van David zou bestijgen, de Romeinen zou verdrijven om zo de oude glo
rie van Israël te herstellen. 

In het licht van de radicalisering en verinnerlijking van de Torah was dat 
ook volstrekt voor de hand liggend. Het huwelijk gaat dieper dan uiterlijke 
trouw, het geloof in God reikt verder dan uiterlijke gehoorzaamheid, de 
zorg voor de armen is meer dan een financiële handreiking, de naasten
liefde strekt zich verder uit dan tot de eigen groep, zo luidde de bood
schap. Het rijk Gods komt dan ook niet met kracht of geweld. En juist dat 
heeft politieke implicaties. De zwaardmacht bereikt het hart niet, dwingt 
geen trouw of oprechte zorg voor de armen af. Het aanscherpen van de 
ethiek is daarmee van grote politieke betekenis. Het zwaard, de dwang, de 
lik-op-stuk-benadering werken averechts. Zij miskennen de werkelijke 

11. Honderd jaar ARP, 25. Zie ook: ds. S. v.d. Linde, 'De spanning tussen God en Keizer', 
Christen Democratische Verkenningen 12/85, 556. 
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aard, de diepte-dimensie van het kwaad. Daarom voer Jezus uit tegen de 
rechtvaardigen, de wetsgeleerden en 'vromen'. 

De geschiedenis met de overspelige spreekt in dat opzicht boekdelen. De 
doodstraf door steniging stond - weliswaar officieel - op deze mis
daad. Jezus vroeg de schijnbaar geschokte vromen de stenen te werpen 
als zij zonder zonden waren. Niemand reageerde. Allen dropen af. Het 
zwaard was niet het middel tot inkeer. Juist hier gold: 'geef de keizer wat 
des keizers is'. Met de aanscherping van de ethiek en de wet van Mozes 
laat het Nieuwe Testament een scherp licht vallen op de beperkte reikwijd
te en de begrensde opdracht voor de politiek. Het domein van de keizer is 
niet allesomvattend. 

Een en ander neemt niet weg dat de overheid, nieuw-testamentisch ge
zien, een specifieke taak heeft. Jezus onderkende dat regeerders der vol
ken heerschappij voeren en dat de rijksgroten macht uitoefenen 
(Lk.20,25). En Hij zei tegen Pilatus dat deze geen macht zou hebben, als 
deze hem niet van God gegeven zou zijn. Paulus sloot zich daar later bij 
aan in het bekende dertiende hoofdstuk uit de Romeinenbrief: de overheid 
is door God ingesteld. Zij staat in Zijn dienst en is er ten behoeve van de 
mens. 'Zij is een toornende wreekster voor hem die kwaad bedrijft.' Dat dit 
een voorschrift aan het adres van de overheid was en geen beschrijving 
van een feitelijke situatie, zal duidelijk zijn. Het was als het ware een appel 
dat Paulus nog eens herhaalde toen hij, in conflict gekomen met de over
heden, tegenover stadhouder Felix een uiteenzetting gaf over 'gerechtig
heid, zelfbeheersing en het komende gericht'. Hij herinnerde Felix aan de 
normen die golden voor vorsten en refereerde daarbij aan de Romeinse 
staatmansethiek en het gerechtigheidsbegrip van de Romeinse en Griekse 
filosofische traditie.12 Felix en consorten hielden de waarheid en gerech
tigheid kennelijk 'in ongerechtigheid ten onder, hoewel zij de waarheid uit 
de schepping konden kennen' (Rom.1, 19). 

Het wereldlijk gezag was volgens Paulus afgeleid gezag. De door God in 
de wereld gestelde machten hadden zijns inziens de opdracht het kwaad 
te straffen en het goede te belonen. Van de onderdanen mocht gehoor
zaamheid geëist worden. Paulus riep de gelovigen zelfs op voorbede te 
doen voor de overheden 'opdat wij een stil en gerust leven kunnen heb
ben'. En ook Petrus riep op tot burgerlijke gehoorzaamheid hetzij aan de 
koning als de opperste macht, hetzij aan de stadhouders, voorzover zij al
thans goed doen (1 Petr.2, 13). Die clausule is van belang; door de hele 
Schrift heen blijkt immers dat men God meer moet gehoorzamen dan 
mensen, ongeacht de pet die zij op hebben. Daarom konden de auteurs 
van de bijbelboeken zich bij tijd en wijle erg kritisch uitlaten over de over
heden (vergelijk Openbaringen 13). 

12. J . van Eck, Paulus en de koningen. Politieke aspecten van het boek Handelingen (Franeker 
1989) 61 . 
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3. De samenhang tussen geloof en politiek 

Van de betekenis van het bijbels getuigenis voor het politieke leven zijn 
vele christenen overtuigd. Een oppervlakkige blik op de staalkaart van po
litieke partijen hier te lande en over de geografische en historische gren
zen heen toont dat al aan. Het verband dat gelegd wordt tussen geloof en 
politiek varieert echter sterk. Er is sprake van een grote diversiteit. De 
overtuiging dat politiek en geloof niet te scheiden zijn, hebben velen ge
meenschappelijk. De wegen scheiden zich zodra de aard van de verhou
ding in het vizier komt. Staatkundig gereformeerden hanteren een andere 
vertaalsleutel dan aanhangers van het Gereformeerd Politiek Verbond of 
de Reformatorisch Politieke Federatie. 
De Evangelische Volkspartij trekt andere conclusies uit haar grondslag 
dan het CDA. En weer andere politiek betrokken christenen zien in de 
grondslag bovenal een inspiratiebron, die ons politiek inhoudelijk niet zo
veel te zeggen heeft, maar die vooral oproept tot engagement. 

De christen-democratie deelt met andere stromingen de overtuiging dat 
christelijk geïnspireerde politiek van wezenlijk belang is voor staat en sa
menleving. Dat confronteert haar met de vraag hoe de vertaalslag van de 
grondslag naar de politieke overtuiging te maken is. Welke wegen wil de 
christen-democratie daarbij bewandelen en welke van de gangbare me
thoden ziet zij als de meest geschikte? Deze kwesties vragen hier om een 
antwoord. 

Hieronder zal een aantal visies op de verhouding tussen geloof en politiek 
op een rij worden gezet. Deze zullen daarna tegen het licht van het grond
slagrapport, dat in 1978 binnen de christen-democratie werd opgesteld, 
worden gehouden. Daarna is het tenslotte tijd om enige politiek relevante 
consequenties te trekken. Achtereenvolgens zullen nu eerst de theocratie, 
de leer van ·de twee regimenten, de christocentrische visie en de politiek
theologische benadering de revue passeren. 

3. 1 De theocratie 

Letterlijk betekent het begrip theocratie: godsregering. Theocraten gaan 
er vanuit dat mens en samenleving zich door God zelf moeten laten rege
ren. De geboden en voorschriften, die de priester, gewijden en profeten 
als bemiddelaars doorgeven, zijn daarbij van doorslaggevend belang. 
Deze geboden raken in beginsel alle facetten van het (samen-)leven. Es
sentieel voor de theocratische visie is, dat zij de overheid belast met de 
taak Gods geboden in formele wetten om te zetten en deze te handhaven. 
Gods recht en eer moeten tot gelding worden gebracht. De overheid als 
dienaresse Gods draagt immers het zwaard niet tevergeefs. De hand van 
de staat reikt dan ook ver. Zij strekt zich uit tot al de uiterlijke manifestaties 
van het menselijk doen en laten. 

In christelijke kring houden aanhangers van deze visie de overheid de 
spiegel van het oude Israël voor. Weliswaar openbaarde God zijn wil toen 
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nog rechtstreeks via de profeten (Elia, Nathan, Jesaja), priesters en vor
sten (David) maar dat is na voltooiing van de Schrift niet meer nodig. Feit 
blijft dat de goddelijke voorschriften en bepalingen integraal van beteke
nis zijn voor het overheidsbeleid. De t ien woorden gelden daarbij als de 
meest wezenlijke samenvatting van Gods wil. · 

Natuurlijk zien theocratisch-gezinden ook wel in dat de overheid nooit bij
voorbeeld oprechtheid, zuiverheid van hart en gedachten kan afdwingen. 
Niemand kan ten diepste de motieven en intenties van anderen peilen. Dat 
domein laat men dan ook principieel over aan de kerk. Zij is zieleherder en 
reikt met haar woordverkondiging dieper dan welk overheidsgezag ook. 
De overheid mag pas optreden voorzover overtredingen van de wet Gods 
zichtbaar en aanwijsbaar zijn. Dat betekent nu weer niet dat de macht van 
het staatsgezag zich categorisch buiten het veld van de religie moet hou
den. Integendeel. Zo rekende Calvijn, in zijn monumentale werk 'De Insti
tutie', het tot de taak van de overheid om de 'uiterlijke godsdienst' te on
dersteunen en te beschermen, 'de gezonde leer der vroomheid' en het 
welzijn van de kerk te verdedigen, de gerechtigheid te bevorderen in het 
openbare leven, de openbare rust te handhaven en te zorgen v.oor een zo 
goed mogelijk maatschappelijk verkeer. 13 De overheid moet de afgoden
dienst weren en de schending van Gods naam tegengaan. Het ambt van 
de overheid raakt de beide tafelen van de wet die op de Sinaï tot Mozes 
kwam. Krachtens met name de eerste vijf geboden van de Decaloog (de 
eerste tafel) moet de overheid dan ook de ware dienst aan God bevorde
ren. Deze gedachte heeft haar neerslag gevonden in artikel 36 van de Ne
derlandsche geloofsbelijdenis. Alle afgoderij en elke valse godsdienst zal 
(idealiter) de overheid op het pad vinden. Laat de overheid het afweten 
dan zullen tand en volk het oordeel van God niet ontlopen. Ook in dat op
zicht dient Israël als referentiekader. 

3.2 De Twee Rijken/eer 

Waar de leer van de twee regimenten ter sprake komt, duikt als vanzelf de 
naam van Maarten Luther op. Grondstelling van deze reformator uit de 
zestiende eeuw was, dat de wereld (het eerste regiment) niet valt te rege
ren naar de beginselen van het Evangelie (het tweede regiment). Het rijk 
van de Messias Jezus Christus is een rijk van het definitieve, eeuwige heil, 
van geborgenheid bij en vrede met God. Het is een geschenk dat mensen 
'om niet' ontvangen uit Gods hand. Het overstijgt de uiterlijke contouren 
van het menselijk leven, manifesteert zich in Christus en is daarom niet 
binnenwereldlijk in te kaderen. Het komt tot zijn volheid in de toekomstige 
'nieuwe eeuw'. Politieke architecten komen er niet aan te pas. Ziekte, on
recht, tranen, de zonde, de dood zij alle zullen er overwonnen zijn. De ver
kondiging van dit rijk raakt het hart van de mens hier en nu (de boodschap 
van genade voor zondaars), heeft ook haar consequenties voor dit leven 
(de navolging van Christus), maar realiseert zich pas volledig aan de over
zijde van het graf. 

13. J . v.d. Graaf, In de Mozes en Aäronstraat (Amersfoort 1976) 51 . 
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'Zij is van dien aard, dat wij moeten zeggen: hièr gebeurt dat niet. Ziekte, 
dood en onrecht krijgen wij de wereld niet uit en de doden maken wij niet 
meer levend.'1

' 

Dat de wereld niet 'naar het Evangelie' te regeren valt, betekent in de sfeer 
van de leer van de Twee Rijken echter niet, dat de wereld los van God de 
Schepper staat. Het wereldlijk regiment is geen autonome enclave, waarin 
de mens zichzelf de wet stelt. 15 Het is een misverstand om te denken dat 
naast het Evangelie de eigenwettelijkheid vrij spel krijgt. Voor het wereld
lijk regiment heeft God zijn scheppingswet en -ordeningen gegeven. 16 

Daarom ook moeten christenen actief zijn in bijvoorbeeld de politiek, in de 
scholen, gezinnen, de produktiehuishouding. Met verstand moeten zij, 
conform de beginselen die in de ordeningen van de schepping liggen, het 
land besturen en regeren, de kinderen scholen en opvoeden, het eigen
dom beheren, etc. 

Daarbij moeten de gezagsdragers uit het wereldlijk regiment wel hun 
eigen grenzen in acht nemen. Zeker waar het de overheid betreft, schuilt 
in de vermenging van beide rijken het levensgrote gevaar van kerkelijk of 
statelijk absolutisme. De godsdienstvrijheid die de Twee Rijkenleer daar
mee proclameert wortelt in het inzicht dat over de ziel alleen God mag re
geren. Tot het geloof kan en mag niemand dwingen. Het afweren van 'ket
terij is iets geestelijks, dat kan men niet met ijzer breken, met geen vuur 
verbranden, met geen water verdringen'. 11 Gods gerechtigheid is geen re
plica van de burgerlijke gerechtigheid. 

De christen is een burger van twee werelden, alhoewel God in beide pre
sent is. Daarom ook is de staat een instelling die niet los van Gods schep
pingsbedoelingen staat. Achter de rechtshandhaving gaat uiteindelijk 
Gods liefde schuil. 'Want zonder die handhaving' zouden de schapen 
spoedig door de wolven worden verslonden. Dan geldt wat Luther ergens 
gezegd schijnt te hebben: 'Wenn der Wolf wil/, ist das Lämmlein in Un
recht. 118 

Van wezenlijk belang is overigens wel de vraag op welke manier de schep
pingswerkelijkheid als kenbron voor rechtsbeginselen kan fungeren. Ook 
als erkend wordt dat God bewarend in onder andere de samenleving te
genwoordig is (het Tweede Rijk) dan is vooralsnog niet duidelijk hoe men 
zich zicht kan verschaffen op de ordeningen. Is een zeker natuurlijk inzicht 
en de cultivering van het verstand daarbij behalve een noodzakelijke ook 
een afdoende voorwaarde of schieten de menselijke talenten en vaardig
heden daarbij strikt genomen tekort, zodat verlichting door de (bijzondere) 

14. H.M. Kuitert, Alles is politiek maar politiek is niet alles (Baarn 1985) 139. Zie ook: G. Gu
tiérrez, Het lijden van de onschuldige (Baarn 1986) 30 e.v. 
15. W. van Loewenich, Martin Luther. Der Mann und das Werk (München 1982) 219. 
16. Zie vooral M. Luther, Predigten über die Christusbotschaft (Gütersloh 1979) 213. 
17. Martin Luther, 221. 
18. J . Remmelink, Luther en het strafrecht. Een kritische bespreking van uitspraken van 
Maarten Luther over het strafrecht (Zwolle 1989) 13. 
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woordopenbaring nodig is? Heeft de Schrift ook als rechtsbron voor het 
wereldlijk recht wezenlijk betekenis, of kan men op dit terrein volstaan met 
een behoorlijke dosis ervaring, wijsheid, intellect en onderling overleg?19 

Een omvangrijk aantal aanhangers van de Twee Rijkenleer is van mening 
dat de wetten en ordeningen, werkzaam in het wereldlijk regiment, in be
ginsel kenbaar zijn voor alle mensen en volken. De ordeningen manifeste
ren zich ook bij de volken die niet door het christendom zijn gestempeld. 
Hun voormannen, staatslieden en wijsgeren zijn dienaangaande soms tot 
zeer diepe inzichten gekomen (vergelijk Paulus' beroep op de gerechtig
heid en vrede tegenover de stadhouders). Naast de bijzondere heilsopen
baring in de verschijning van Christus is er de algemene openbaring (de 
algemene genade of gemene gratie) waarmee God langs andere wegen 
dan de woordopenbaring mensen bereikt. Scheppingsorde is hier het tref
woord. Deze is in beginsel inzichtelijk voor iedereen die het verstand in 
wijsheid gebruikt. Het specifiek christelijke geloof voegt aan deze wijsheid 
weinig toe. Zij werpt licht op de oorsprong van de ordeningen. Volgens 
Kuyper ligt de meerwaarde van het christendom bovendien nog hierin dat 
door de 'zijdelingse invloed' van de bijzondere genade, de 'gemene gratie' 
wordt gesterkt. 
'De loop der dingen was alsdan deze dat het christendom door die ster
king der gemene gratie ... de sluimerende krachten wakker zijn geroe
pen.'20 Kuyper heeft het daarbij over de krachten van de scheppingswet
ten. 

Kuitert heeft met zijn boekje 'Alles is politiek, maar politiek is niet alles' 
een poging ondernomen om de Twee Rijkenleer in een modern jasje te 
steken. Hij is er duidelijk over dat zijns inziens veel van hetgeen de chris
telijke geloofsgemeenschap scheppingsorde noemde of noemt, niet vanaf 
de schepping bestaat, maar produkt is van historische ontwikkeling. Sa
menleving en maatschappijvisies veranderen.21 Dat leidt dan tot een ande
re uitmonstering van de Twee Rijkenleer. De tweesporigheid ten aanzien 
van de regimenten blijft, zij het dat met het wegvallen van de idee der 
scheppingsconstanten pasklare antwoorden op maatschappelijke en poli
tieke problemen wegvallen. De leemte die met het wegschrijven van de 
scheppingswetten ontstaat, vult Kuitert op met de basisbeginselen van 
humaniteit.22 Politiek verantwoordelijken moeten zich daarop oriënteren. 
Zij zijn zeker niet alleen toegankelijk voor christenen. Zij waren er al voor 
het Evangelie ooit werd verkondigd en voordat Jezus met zijn boodschap 
het joodse land doortrok. De directieven stammen niet uit het Evangelie 
(botsen er ook niet mee). Ook niet-christenen kunnen er heel goed mee uit 
de voeten. Globaal politiek streefdoel voor christelijk en niet-christelijk 
geïnspireerde politici is het 'welzijn van de leden van een samenleving'. 

19. Over de positie die Luther zelf in deze kwestie kiest. bestaat geen eenstemmigheid. Zo is 
W. Aalders van mening dat de Bijbel door Luther als rechtsbron w erd beschouwd. Anderen, 
onder wie J. Remmelink, zijn daar minder van overtuigd. 
20. A. Kuyper, De gemene gratie, deel Il (Amsterdam 1903) 244. 
21 . Alles is politiek, 104. 
22. Idem, 149. 
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Wel is het zo dat het werken aan dit ideaal voor christenen een geloofszaak 
is. 'Christenen doen dat met dezelfde natuurlijke noodzakelijkheid als 
waarmee zij zich inzetten voor de naaste op het vlak van persoon tot per
soon. Ze kunnen vanuit het geloof niet anders dan het goed van hun naas
te (dat wat goed voor hem is) bevorderen. Ze hebben niet zelf de moraal 
uitgevonden: wat goed is, is ook in andere winkels bekend (daar is de 
Twee Rijkenleer weer terug).'23 Christenen heffen de moraal niet op, maar 
doen meer dan het gewone door in sommige situaties hun eigenbelang 
- een ingrediënt waarmee morele regels ook rekenen - opzij te zetten.24 

De principes voor humaniteit zijn niet het eigendom van de christelijke tra
ditie. 'Als scheppingswijsheid staan zij in de bijbel, maar delen we ze te
gelijk met anderen. Ze waren er al voor de bijbel er was.'25 Het is dan ook 
van weinig belang of christenen of juist niet-christener:1 ze geformuleerd 
hebben. Om er principes voor humaniteit op na te houden hoef je geen 
christen te zijn. 

3.3 De christologische visie 

'Men kan niet eerst Gods schepping op zichzelf kennen om dan daarna 
kennis te nemen van de verlossing in Christus, maar men kan de schep
ping alleen zien vanuit Jezus Christus.'26 Met deze kenmerkende passage 
uit zijn oeuvre legt Karl Barth een tijdbom onder de Twee Rijkenleer. Er is 
geen weg van de mens uit naar God. 
Noch in de mens, noch in de schepping is er een aanknopingspunt voor 
de kennis van Gods bedoelingen met deze wereld. Door alles wat de men
sen in de loop van de geschiedenis met eigen inspanningen, denkactivi
teiten en handelen aan zogenaamde kennis van God hebben opgebouwd 
haalt God een streep. Het staat onder het oordeel van de openbaring in Je
zus Christus. Er is geen direct afleesbare analogie tussen mens, schepping 
en God. Barth wijst iedere vermeende kennis van God, die buiten de ge
nade en het geloof om rekent, van de hand. Elke eigenmachtige inspan
ning in de mens noemt Barth religie, zelfrechtvaardiging. Het is een her
nieuwde greep naar de boom van kennis van goed en kwaad. 'Er is geen 
weg naar God van de mens uit, noch door de kunst, noch door de weten
schap, noch door de religie en de moraal. Maar des te sterker is er een weg 
van God uit naar de mens en deze weg is 'Jezus Christus'. Hij is het ver
lossende woord dat de religie niet vindt.'21 God is de totaal-Andere en zijn 
openbaring luidt het einde van alle menselijke zelfverheffing in. Hij is het 
tegendeel van de verwachtingen die mensen (spontaan) van Hem hebben. 
Op aarde ging Christus incognito rond. Hij maakte zich gelijk aan de men
sen, was solidair met de verschoppelingen en bleek de tegenpool te zijn 
van alle stralende vorsten. Alle zelfgefabriceerde visies op God lopen daar 
op stuk. 

23. Idem, 138/159. 
24. Idem, 159. 
25. Idem, 160. 
26. Idem, 160. 
27. A.A. Spijkerboer, De nieuwe kern en Karl Barth (Kampen 1980) 50. 
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Het onderscheid tussen mens en God maakt Barth zo groot, dat elke ver
bindingslijn knapt.28 Noch de menselijke natuur, noch de schepping blijft 
basis voor een christelijke visie op God of zelfs de mens. 
Dat alles heeft politieke implicaties (daar is het hier om te doen). God zegt 
categorisch 'neen!' tegen alle menselijke pogingen om langs de ladder 
van de ethiek of politiek, de religie of cultuur tot Zijn Rijk op te klimmen. 
Hij plaatst een min-teken bij dat streven. Dat relativeert al het menselijke 
en roept een kritische geest ten opzichte van alle inspanningen in mensen 
wakker. 'Wordt niet gelijk aan het schema van deze wereld' (Rom.2,2). Van 
pogingen tot een kerstening van de cultuur en de wereld moest Barth niets 
hebben. 'Want wat daarmee ondernomen wordt is: of de poging om het 
Evangelie voor de zoveelste maal te seculariseren, of de poging om de 
menselijke maatschappij voor de zoveelste maal te clericaliseren.'29 Het 
geloof biedt geen aanwijzingen of directieven voor het oplossen van 
maatschappelijke en politieke vragen. Er zijn geen raakpunten tussen het 
rijk van God en de binnenwereldlijke kaders. Het aardse bestaan heeft een 
beperkte betekenis. Afstandelijkheid en een kritische distantie passen de 
christen . 

Later krijgt de christologie van Barth een andere inslag. Strekking van zijn 
theologie blijft dat God zich uitsluitend in Jezus Christus openbaart. Maar 
meer dan in voorgaande periodes benadrukt de Zwitserse hoogleraar dat 
de schepping zelf de manifestatie van Christus' scheppingswoord is. 
'Door Hem en met het oog op Hem en Zijn genade is de wereld gescha
pen, zodat de schepping nooit op zichzelf kan worden beschouwd en ver
staan.'30 Het is dan ook onmogelijk eerst Gods schepping op zichzelf te 
kennen om daarna kennis te nemen van de verlossing in Christus. Alleen 
via Hem worden de schepping en haar doel inzichtelijk voor mensen. De 
schepping gaat uit van Christus, is daarom op zichzelf al genade (het kwa
de werd buitengesloten) en kent als zodanig een verbondskarakter en is 
daarom een versluierde openbaring van Christus. Slechts vanuit deze Ver
losser doet zich de schepping voor als openbaring . 

Deze opvatting stelt Barth in staat de overheid als een instelling van Gods
wege te zien. De staat is een constante van de goddelijke voorziening en 
instrument van gertade, zo heet het in Barth's 'Christengemeinde und 
Bürgergemeinde'. Wel moet de staat dan beantwoorden aan de 'ethiek' 
van het Evangelie. De richtlijnen die Barth in dat verband geeft, kenmer
ken zich door hun christocentrische karakter. Omdat het in de verzoening 
door Christus om respectievelijk de mens, het herstel van het recht, de 
verheffing van de arme, de christelijke vrijheid, de gemeenschap in de ge
meente en dergelijke gaat, moet ook de politiek zich inzetten voor respec
tievelijk ware humaniteit, rechtsbescherming en -handhaving, sociale ge
rechtigheid, wijsheid, verantwoordelijkheid en gelijkheid. Als de bood
schap van Christus model staat voor de ordening van het leven, kan er 

28. Alles is politiek. 
29. De nieuwe kern, 54. 
30. G.C. Berkhouwer, De triomf der genade in de theologie van Karl Barth (Kampen 1954) 49. 
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toch al iets van een gelijkenis (geen gelijkheid) ontstaan met het uiteinde
lijke rijk van God. 

3.4 De politieke theologie 

Politieke theologie is een uiterst breed begrip. Tot deze stroming rekent 
zich een keur van politiek geëngageerde christenen, die hun uitgangspun
ten, doelstellingen en motieven theologisch hebben verantwoord. Vogels 
van verschillende pluimage zijn er te ontmoeten. Toch is er iets van een 
gemeenschappelijke teneur: men huldigt de opvatting dat het politiek-so
ciale engagement van de mens, met het oog op het door God toegezegde 
vrederijk, de meest eigenlijke vorm en uitdrukking van het geloof in God 
is. Geloven is het betrokken zijn in het gebeuren van Gods bevrijdend han
delen; de bevrijding van de mens uit politieke en sociale ketenen. God is 
de God van de uittocht, waarmee Hij het joodse volk losmaakte van de ter
reur en het juk van de Egyptische slavernij. In de mens Jezus heeft God 
zijn bedoelingen met de wereld helder aangegeven: betrokkenheid bij de 
armen, de verschoppelingen. Hij was een revolutionaire dwarsligger in de 
ogen van de autoriteiten en gegoeden, die in hun repressailles tot het 
uiterste gingen, maar de droom van de nieuwe wereld niet konden versto
ren. De uittocht gaat voort; de heilsgeschiedenis trekt concreet haar spo
ren. De mens werkt aan Gods zijde voor het Messiaanse vrederijk. Dat is 
de zin van het handvest dat zij onder andere op de Sinaï sloten. Discipel
schap, navolging, is daarom: opgenomen zijn in het verbond met de God 
der geschiedenis. Verlossing is het voortdurende proces, het duurzame 
streefdoel dat God en mensen zich stellen. De uittocht uit Egypte is 'het 
nooit vergeten utopisch archetype' (Bloch). De geschiedenis is daarom 
een heilige zaak. Overal waar maatschappelijke en politieke onderdruk
king verdwijnt en de bevrijding zich voordoet is God aan het werk. De uit
tocht, het kruis en de opstanding zijn daar voorhanden. De politieke acties 
van verlossing liggen in het verlengde van Gods eschatologische actie.31 

In het Evangelie gaat het om de messiaanse voorbereiding van onze we
reld op het rijk Gods.32 De verlossing uit politieke en sociaal-economische 
kerkers is het centrale gebeuren. Tegen het licht van die feitelijke mense
lijke bevrijding is de religieus-christelijke interpretatie of duiding secun
dair. Gelovigen zien in de geschiedenis van menselijke emancipatie het 
gelaat van God. Niet-gelovigen doen dat niet, maar de bevrijding is er fei
telijk niet minder om. Zij is het materiaal van de goddelijke openbaring en 
als zodanig bestemd voor gelovigen en niet-gelovigen. 

Opvallend is dat veel politieke theologen (Sölle, Bloch, Ter Schegget en 
anderen} het christelijke geloof wel als aansporing, min of meer mystieke 
drijfveer of utopisch-motiverende kracht zien, maar niet van mening zijn 
dat het aan de bevrijdingsethiek als zodanig iets toevoegt. Gods tekenen 
in de geschiedenis zijn bron van hoop en inspiratie, maar zowel de maat
schappij-analyses en principes die aan de kritiek op het bestaande ten 

31. Af/es is politiek, 120. 
32. E. Schillebeeckx, Als politiek niet alles is (Baarn 1956) 8. 
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grondslag liggen, als de alternatieven die men aandraagt, stammen vaak 
uit de (neo-)marxistische geconcentreerde politieke en sociale filosofie. 
Het eschatologische woord spoort kennelijk wel aan tot actie, maar con
crete aanwijzingen voor de praktische politiek ontleent men er nauwelijks 
aan. 

4. Grondslag en politiek handelen 

Een van de meest markante breuklijnen tussen bovenstaande visies ligt bij 
de vraag of de bijbelse boodschap van invloed kan zijn op het dagelijkse 
politieke handwerk. Levert de christelijke boodschap richtlijnen waar poli
tici mee uit de voeten kunnen? Richtlijnen ook die het rechtvaardigen om 
van een min of meer aparte christelijk geïnspireerde politieke visie te spre
ken? Een politieke visie die zicht geeft op partijvorming op christelijke 
grondslag. Voor theocratisch-gezinden is de zaak helder. De voorschriften 
uit het gewijde boek zijn behalve beslissend voor mens en samenleving 
ook dwingende aansporingen in de richting van de overheid om bijbelse 
regels onmiddellijk en rechtlijnig toe te passen. Aanhangers van de Twee 
Rijkenleer zien de mens als burger van twee vrij strikt gescheiden werel
den. Het Evangelie is de goede boodschap van zondevergeving en stelt 
het uiteindelijke rijk Gods na dit leven in het vooruitzicht. Binnenwereld lijk 
gelden ofwel de scheppingsordeningen van God ofwel de intersubjectief 
te achterhalen beginselen van humaniteit. Het zal duidelijk zijn dat in dit 
klimaat partijvorming op christelijke grondslag niet onmogelijk en mis
schien zelfs wel gewenst is, maar dat de christelijke signatuur niets extra's 
aan de partij toevoegt in de sfeer van politieke ideeën en doeleinden. 
Hooguit zal de christen in zijn geloof een meer dan gemiddelde inspiratie
bron voor zijn activiteiten vinden of zal het hem een beter zicht geven op 
beginselen die op de keper beschouwd ook buiten de christelijke invloeds
sfeer toegankelijk zijn. 

Voor christocentrisch-georiënteerde christenen ligt de zaak genuanceer
der. Op zich verwachten zij niet zoveel van christelijk geïnspireerde orga
nisaties. Voor sommigen betekent het Evangelie zelfs het radicale 'neen' 
tegen alle menselijke pogingen om inhoud te geven aan de bijbelse op
dracht. Dit 'neen' werkt echter politiek gezien wel door. Het is de dood
steek voor allerlei ideologische nevels, die in de regel dik boven het terrein 
van de politiek hangen. De feiten spreken voor mensen die hun ideologi
sche pet hebben afgezet, zodat de weg gebaand wordt voor zakelijke en 
op humaniteit gerichte oplossingen.33 Juist de christen is in staat 'ethisch
pragmatisch' te kiezen. Anderen, zoals de ' latere' Barth, zien de schepping 
als versluierde openbaring van Christus. De openbaring van God in Chris
tus biedt wel degelijk principiële met het geloof gegeven oplossingsrich
tingen voor politieke en maatschappelijke dilemma's. 

De politieke theologie knoopt vooral aan bij het - politiek geduide -

33. De nieuwe kern, 117. 
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eschatologische rijk Gods, dat als wervend en utopisch perspectief de 
keerzijde is van de onrechtvaardige werkelijkheid. Christus gaf in handel 
en wandel gestalte aan dit rijk en roept op tot navolging. De maatschappij
analyses halen de politieke theologie - zeker in haar Latijnsamerikaanse 
variant - bij de, vooral marxistisch georiënteerde, sociale en politieke fi
losofie.34 

Het zal duidelijk zijn dat zich hier wezenlijke vragen voordoen voor een 
partij die zich organiseert op basis van haar politieke antwoord op de op
roep uit het Evangelie. De legitimiteit van de christen-democratie is aan de 
orde. Om die aan te geven hoeft op deze plaats het wiel niet te worden uit
gevonden. Over het verband tussen bijbels getuigenis en politieke 
overtuiging verscheen in 1978 het grondslagrapport.35 Met behulp van een 
aantal thema's die in dit rapport expliciet of zijdelings bij de kop is gepakt, 
is een nadere plaatsbepaling van de christen-democratie mogelijk. Achter
eenvolgens zal worden ingegaan op: 
- de doorwerking van het bijbels getuigenis in het politieke handelen, 
- de gerechtigheidsidee en het rijk Gods, 
- de mens als beelddrager van God, 
- het afgeleide gezag van de overheid en haar rol als schild voor de zwak-

ken. 

5. Geloof en politiek handelen 

De opstellers van het boek 'Grondslag en politiek handelen' zetten reso
luut in. Kernachtig heet het direct al in hoofdstuk 1: de oproep uit het Evan
gelie raakt het hart van ons bestaan en heeft derhalve een alomvattende 
betekenis. Het politieke is daarbij als een aspect van menselijk functione
ren verweven met een groter geheel. Daarom kan de gerichtheid van onze 
politieke opvatting niet worden losgemaakt van de motieven waardoor wij 
ons op andere terreinen laten leiden.36 Het Evangelie is een heilbrengende 
en kritische boodschap voor alle tijden en omstandigheden. Het richt zich 
tot de mens en zijn verbanden en wil de weg wijzen naar een wereld waar
in gerechtigheid en vrede wonen en doet een beroep op mens en samen
leving om daar gestalte aan te geven. De bijbelse boodschap raakt het 
hart. Het hart is leven. Het leven ontplooit zich op aarde in menselijke le
vensvormen. Alles wat de mens in de wereld doet belichaamt een bepaal
de geestelijke gezindheid. 

Die geestelijke gezindheid vat het grondslagrapport niet alleen op als een 
extra duwtje in de rug om met elan en geloofsvertrouwen zaken te doen, 
die zonder het Evangelie ook wel zouden gebeuren. Niet alleen in de in
tensiteit van de inspanningen voor de naaste komt het Evangelie tot uit
drukking, maar ook in de 'analyse van en kritiek op de maatschappelijke 

34. Alles is politiek, 121. 
35. Christen Democratisch Appel, Grondslag en politiek handelen, 's-Gravenhage 1978. 
36. Idem, 18. 



processen en omstandigheden. Van daaruit kan ook zicht worden verkre
gen op de vergroeiingen die zich in de politieke systemen en in onze eigen 
opstelling voordoen' .37 Dit betekent ondertussen niet dat er geen raakvlak
ken kunnen zijn met inzichten van hen die zich niet onder de oproep van 
het Evangelie stellen.30 

Maar dat kan nooit tot een volledige vereenzelviging leiden, omdat de 
christelijke inspiratie vanuit een geheel eigen invalshoek tot resultaten 
komt die soms sporen met de opvattingen van derden. Het is onzinnig om 
op grond van parallelle opvattingen op - soms wezenlijke - onderdelen 
tot gelijkheid te concluderen. Iedereen verzet zich - laten we daar van uit
gaan - tegen armoede, maar sociaal-democraten, stalinisten, maoïsten, 
liberalen of pragmatici behandelen het armoedevraagstuk weer wezenlijk 
anders dan christen-democraten. 

Van een Twee Rijkenleer is in het grondslagrapport, getuige het boven
staande, dus geen sprake, voorzover daaronder is te verstaan het geschei
den optrekken van het particuliere geloof in Christus als verzoener ener
zijds en het binnenwereldlijk (politieke) handelen conform de met name 
voor deze bedeling geldende beginselen van humaniteit of scheppingsor
deningen anderzijds. Uit het hart zijn immers de uitgangen van het leven. 
Maar dat betekent op zijn beurt weer niet, dat christelijk geïnspireerde po
litici nooit met 'natuurlijke' inzichten en de wijsheid, die zich heeft opge
slagen buiten de directe werkingssfeer van de christelijke boodschap, uit 
de voeten kunnen. Daarom wijst Paulus Felix op de ideeën van gerechtig
heid en vrede, die stammen uit de Romeinse en Griekse cultuur. Daarom 
ook knoopt Jezus aan bij de inzichten van de wijsheidsliteratuur, die bin
nen en buiten Israël in de tragedies en filosofische beschouwingen zijn uit
gekristalliseerd.39 En dat is de reden waarom de wet van Mozes enerzijds 
de verheffing impliceert van meer algemene inzichten en anderzijds zijn 
vervulling krijgt in de boodschap van Christus. Zijn verkondiging grijpt im
mers terug op bestaande begrippen en voorstellingen, die ook weer niet 
van louter joodse oorsprong waren. De doordringing bijvoorbeeld van het 
Griekse en joods-bijbelse denken is al in de wijsheidsboeken van het Oude 
Testament te bespeuren.40 

Christus voegt daar wel iets wezenlijks aan toe, zoals wij hierboven kon
den constateren. De eigenlijke zin en inhoud van wets- en wijsheidsinzich
ten heeft Hij medegedeeld, onder meer door de wet te radicaliseren en zijn 
innerlijke dieptelaag bloot te leggen. Daarom raakt het Evangelie het hart 
zoals het grondslagrapport zegt. Het Evangelie werpt een eigen licht op de 
bedoeling van de schepping, op de intentie van de mozaïsche wetten en 
op de betekenis van de wijsheidsliteratuur. Alhoewel elke poging om haar 
te duiden natuurlijk voor kritiek vatbaar is. De inhoud ervan is nooit volle-

37. Idem, 19. 
38. Ibidem. 
39. Wet, tragedie, Evangelie, 328 e.v. 
40. Grundlinien der Kalvinistischen Gesetzesphilosophie, 100. 
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dig door de menselijke geest te vatten. Het Evangelie heeft meer om het 
lijf dan de intensivering van goede bedoelingen. Ook bij 'de analyse van 
en kritiek op de maatschappelijke processen en omstandigheden' werkt 
de oproep door. 

5. 1 De gerechtigheidsidee en het rijk Gods 

De Bergrede is vaak gebruikt als een politiek manifest. De idealen van vre
de en gerechtigheid, de toegezegde zaligheid van de armen (van geest), 
van de treurenden, de zachtmoedigen, de reinen van hart en de vele an
dere genoemden, vatten velen op als een oproep om onderdrukkers te be
strijden, de sociale en politieke gerechtigheid al dan niet via de wapenen 
af te dwingen en hongerigen met grootscheepse acties bij te staan. En die 
implicaties heeft het zeker. 'De Schrift spreekt over het.Godsrijk dat eens 
zijn voltooiing zal ontvangen (eschatologisch aspect). Daarmee hangt de 
nadruk samen op de bevrijdende werking van het bijbels getuigenis.'41 

Toch siert hier een flinke dosis bescheidenheid een politieke partij. Ten 
eerste zegt Christus de treurenden en armen (van geest) loon toe in de he
mel. Daar volgt de uiteindelijke compensatie. Dat strookt met de eerdere 
bewering, dat het rijk Gods niet van deze wereld is. Er is discontinuïteit 
tussen onze wereld en die van het definitieve heil. 
Bovendien treden hier de grenzen van het overheidsgezag duidelijk aan 
het licht. De overheid kan niet alle tranen afwissen, zij is slechts zeer ten 
dele in staat 'zachtmoedigen' van teisterende macho's te verlossen of rod
del en kwade praatjes de kop in te drukken (Mt.5, 12). De grenzen van de 
publieke macht blijken eens te meer waar Christus een gerechtigheid eist 
die overvloediger is dan die van de wetsgeleerden. Overvloediger omdat 
zij dieper gaat en het hart van de mens raakt. Toorn en haat moeten het 
ontgelden en niet alleen het doden van de naaste. Begeerte en verleiding 
worden aan.de kaak gesteld en niet alleen het overspel. Het gaat bij de ge
rechtigheid om de taal van het hart, om de wet die zich aanbiedt. God ziet 
het verborgene (Mt.5,4). 

De overheidsgerechtigheid kan dan ook nooit meer zijn dan het creëren 
van de voorwaarden voor de totstandkoming van de bijbelse gerechtig
heid. Geloof is niet af te dwingen. Tot huwelijkstrouw en liefde kan de 
uiterlijke wet slechts zeer ten dele - namelijk op het uiterlijke vlak, en dan 
nog in beperkte mate - verplichten. Hetzelfde geldt voor de onderlinge 
zorg, wederzijdse oprechtheid en de talloze andere kwaliteiten die in de 
Bergrede zijn opgesomd. De publieke gerechtigheid heeft een essentiële, 
maar beperkte reikwijdte. 42 

41. Grondslag, 26. 
42. Terecht zegt Donner dat naarmate wij trachten met en door de staat deze gerechtigheid 
te realiseren, of het koninkrijk Gods trachten te benaderen, wij de dingen meer en meer op 
hun kop zetten en wij in situaties verzeilen die ats het ware de lachspiegel zijn van hoe het 
behoort te zijn. De overheidsgerechtigheid heeft een beperkte reikwijdte. Zij dekt niet de 
geestelijke of zelfs zedelijke gerechtigheid. A.M. Donner, 'Over Staatsbeschouwing', Chris
ten Democratische Verkenningen, 4/1984, 174. 
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Opvallend is verder de manier 'waarop de mens in zijn eigen verantwoor
delijkheid wordt gesteld ten opzichte ván de richting die hij voor zijn leven 
kiest. In de regel wordt de·toegesprokene de ruimte gelaten om zelf zijn 
consequenties uit het gehoorde te trekken ('Wie oren heeft om te ho
ren ... '). 43 Er wordt een appel gedaan op de mensen om uit ervaringen te 
leren. De geschiedenis van de overspelige bewijst dit eens te meer. Er is 
sprake van prudentie. Vanwege de hardheid van harten is bijvoorbeeld 
ook scheiden mogelijk gemaakt via een 'administratieve regeling' die als 
rem werkt en voor een formele rechtsgang zorgt. 

Het is niet te veel gezegd dat uit radicalisering van de ethiek, de verinner
lijking van de wet, iets doorklinkt van de onderscheiden verantwoordelijk
heden van mensen op deze aarde. Christus wijst op de persoonlijke ver
antwoordelijkheid voor de trouw tussen man en vrouw (Mt 5,27), voor de 
oprechtheid van het geloof (Mt 6,5), voor de onderlinge zorg en solidariteit 
(Mt 5,46), voor oprechtheid bij informatieverschaffing (Mt 5, 11 ), voor een 
zorgzame opvoeding van kinderen (Mt.7,9), voor ijver bij de broodwinning 
(Mt 25, 14-30) (gespreide verantwoordelijkheid). 

Het hemelse rijk valt daarom op aarde niet door de overheid te organise
ren en men moet dat ook niet willen. Het hoogste recht verwordt dan tot 
onrecht, omdat het staatsgezag in dat geval grenzen overschrijdt. Het kàn 
ook niet; de eigen aard van wederzijdse trouw is lotsverbondenheid, de 
eigen aard van het geloof, de onderlinge zorg, de opvoeding van kinderen 
en de eigen aard van de produktiehuishouding gaan dan teloor met alle 
verminkende (en demotiverende) gevolgen van dien. De overheid kan 
slechts in zeer bescheiden mate iets realiseren van hetgeen God uiteinde
lijk met de mensen voorheeft. Met haar macht kan zij nooit meer bereiken 
dan een 'uiterlijke, betrekkelijke en voorlopige rechtsordening' (K. Barth). 
En dat is nog slechts mogelijk voorzover zij haar eigen grenzen in acht 
neemt: 'Geef de keizer wat des keizers is'. 

5.2 De mens als beelddrager Gods 

Het is de bijbel erom begonnen 'de mens als beelddrager Gods in zijn 
waardigheid' te herstellen en hem 'daartoe te bekeren'.44 Ook de overheid, 
die een dienende taak heeft (zij is er 'U ten goede') moet daar, binnen de 
grenzen van haar competentie, een bijdrage aan leveren. Er is al geconsta
teerd dat de mens op zijn eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken 
ten opzichte van de richting die hij voor zijn leven kiest. Bij het realiseren 
van Gods geboden wordt namelijk iets openbaar van Gods bedoelingen 
met de mens. Hij kreeg bij de schepping als enige een bewuste opdracht 
mee: de mens moest de aarde beheren en inrichten in gehoorzaamheid 
aan God. Hij is rentmeester. Daarmee ontvangt hij een onaantastbare 
waarde, die hij - en dat is specifiek voor de mens - ook moest en moet 

43. Grondslag, 27. 
44. Idem, 17. 
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waarmaken. In die zin is hij een vrij wezen. Een vrijheid die de mens ook 
'aanvechtbaar' maakt, omdat de gebrokenheid door de verstoring van de 
relatie tussen God en mens in de wereld is gekomen. Als gevolg daarvan 
zijn 'kwaad en leed in de geschiedenis werkelijkheid geworden'.45 De cul
tuuropdracht, die zijn verwoording onder meer kreeg in de Decaloog, 
bleef als zodanig gelden, zij het dat de vrijheid van de mens nu in een ge
broken licht kwam te staan. Het kiezen tussen goed en kwaad is de mens 
tot last geworden, terwijl echte vrijheid te maken heeft met 'eensgericht
heid', met vrij zijn tot het dienen van God en medemens.'6 

Met vallen en opstaan, via de verzoening en door de ethische strijd heen 
is de vrijheid te herwinnen (Rom. 7 en 8), zodat de mens weer volbrenger 
van de Wet (der vrijheid zegt Jac. 1, 22-27) wordt. Voor dat leerproces en 
voor het doen van het woord (voor rentmeesterschap) is ruimte nodig. 
Ruimte voor verantwoordelijkheid, in het concrete persoonlijke en maat
schappelijke bestaan. Dat is ook een antropologische noodzaak: mensen 
die niet meer worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en 
maatschappelijk in een doodlopend slop zijn beland, zijn vatbaar voor wat 
in moderne termen heet: existentiële frustratie. Hun wil tot betekenis is 
geblokkee,d.47 

5.3 De overheid als schild voor de zwakke. 

'De overheid is er u ten goede', zei Paulus in zijn brief aan de Romeinen. 
Zij moet het kwaad weren en de goeden belonen. Zij heeft daarom ook 
'het monopolie ten aanzien van de gewapende macht binnen haar grond
gebied'.48 Dit monopolie van de 'zwaardmacht biedt de staatsoverheid het 
instrument om haar primaire taak, handhaving van een stabiele rechtsor
de, zonodig met kracht uit te oefenen.49 Deze functie heeft zij, aldus het 
grondslagrapport, ook voor de internationale samenleving. Het streven 
naar een internationale rechtsorde kan een erkenning van het eigen recht 
van bovenstatelijke overheden niet ontberen. Naast haar rechtshandha
vende taak, die terecht als liefdedienst is gezien,50 heeft de overheid een 
sociale taak. De overheid is schild voor de zwakken. De oproep van de pro
feten uit de tijd voor Christus had met name hen op het oog. 'Verdedig de 
zwakken en de wezen, neem het op voor de armen en behoeftigen, red 
hen uit de groep van de misdadigers, geef hun de vrijheid terug' zegt 
Psalm 82. In allerlei varianten en toonaarden sluiten de priesters en profe
ten zich bij dit appel aan. Rijkdom wordt een zegen genoemd (Ps.1,3 112, 
1-13). Maar de rijken zullen de armen moeten onderhouden, zij zullen aan 
hun medemensen denken met wijdgeopende hand.51 In het jubeljaar 
moesten de inwoners van Israël schulden kwijtschelden (na een periode 

45. Idem, 26. 
46. Katholieke Raad van overleg voor sociaal-economische aangelegenheden. Welvaart, 
welzijn en geluk. Een katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving (Hilversum 1963) 77. 
47. Vgl. V.E. Frank!, 'De zin van het bestaan,', Adam waar ben je? (Hilversum 1983) 136. 
48. Grondslag, 44. 
49. Ibidem. 
50. Luther en het strafrecht, 13. 
51. K. Dronkert. De Israëlische wetgeving en maatschappij . AR Staatkunde (1960) 196 e.v . 
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van zes normale arbeidsjaren). Er mocht niet gezaaid en geoogst worden. 
Wat 'vanzelf' groeide was bestemd voor alle inwoners en het kind: voor de 
armen en vreemdelingen. De sociale zorg die daaruit sprak, kwam ook tot 
uiting in het Sabbatgebod. Er moest ruimte en tijd zijn voor de godsdienst. 
In het Nieuwe Testament is het vooral Christus zelf, die oproept tot zorg 
voor de armen. 
De vroeg-christelijke gemeenten namen diaconale taken op zich. Wel is 
het zo dat mensen de taak hebben om via arbeid in het eigen levensonder
houd te voorzien (wie niet werken wil, zegt Paulus, zal niet eten), maar dat 
ontslaat de gemeenschap niet van de zorg voor de werkelijk behoeftigen. 
De zorg voor de zwakken reikt bovendien verder dan die voor minst be
deelden. Het gaat niet alleen om materieel berooiden, maar om de uitge
stotenen in bredere zin. 'leder mens en iedere groep zit het uitstoten in het 
bloed. De ene doet dat op grond van de overweging dat slechts de ge
schiktsten waard zijn te overleven. De ander stoot uit vanwege een opge
schroefd klassebewustzijn met de daarbij behorende strijd en polarisa
tie.'52 Het Evangelie zoekt wat overschreeuwd wordt. En dan gaat het in de 
bijbel ook om bijvoorbeeld publieke vrouwen, officieren van de bezetten
de macht, zichzelf verrijkende collaborateurs, besmettelijke en. gevaarlijke 
zieken, volken waarmee men in onmin leefde (Samaritanen). Daar ligt een 
aansporing in om ook als overheid extra aandacht te besteden aan de 
zwakken, zodat hen geen (materiële en sociale) basis ontbreekt om als 
beelddrager Gods aan de cultuuropdracht te beantwoorden (solidariteit). 

6. Zwaard en mijter: concurrerende grootheden of eenheid in verschei-
denheid? 

Na het bovenstaande is het mogelijk betrekkelijk kort te zijn over de onder
scheiden verantwoordelijkheden van de kerk en de staatsoverheid. De 
Bergrede heeft ook hier weer veel te zeggen. De aanscherping van de 
grondregels en normen waar mensen en hun organisaties, als bepalingen 
van de 'wet der vrijheid', naar hebben te leven, toont ons de diepere mo
tieven van de (onder-)scheiding tussen kerk en staat die Christus wenst te 
geven. Politieke gezagsdragers zijn niet in staat aan de diepere -grondmo
tieven van mensen 'te sleutelen', terwijl Christus het hart wel aanwijst als 
het centrum van menselijke handelingen en activiteiten. Overspannen 
verwachtingen van de politiek worden daarmee de kop ingedrukt. De ac
tieradius van politici is beperkt. Dat wil nu echter weer niet zeggen dat het 
bijbelse getuigenis de overheid niets te zeggen heeft. Als het hart de spil 
is van alle menselijke activiteiten, dan geldt dat ook voor het politieke le
ven. De overheid kan zich niet aan het centrale liefdegebod onttrekken.53 

Het zal zich moeten manifesteren in de manier waarop zij met de staats
macht omgaat. Christus zelf geeft daarvoor enige aanwijzingen. De ge
schiedenis waarin het overspel de aandacht opeiste kwam al aan bod. Het 
strafrecht werd daarbij ingekaderd in de prudentie. Macht moet met be-

52. Grondslag, 45/46. 
53. Vgl. 'De Israëlische wetgeving en maatschappij', AR Staatkunde, 198. 
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leid gehanteerd worden. Christus creëerde een principiële opening voor 
verbetering, inkeer, voor vallen en opstaan in ethisch-religieuze zin ('In de 
hemel is meer vreugde over een zondaar die zich bekeert, dan over talloze 
rechtvaardigen'!). Macht werd in dienst gesteld van de wijsheid: de over
heid is er u ten goede. Een principiële grens voor overheidsinterventies 
werd daarmee zichtbaar. Kennelijk past niet bij elke boze daad het zwaard. 
De pastor en de politie hebben verschillende taken. Het strafrecht bleek 
dienstbaar te zijn aan de christelijk geduide humaniteit. Politieke gerech
tigheid strekt zich niet uit tot het innerlijke leven en zelfs niet tot alle uiter
lijke daden van de mensen. De woorden van Christus geven op zich 
slechts een enkele vingerwijzing met betrekking tot de invloedssfeer van 
de overheid. In de parabel van de onrechtvaardige rechter sprak Hij over 
een weduwe die recht verschaft moest worden tegenover haar tegenpar
tij. Daarin ligt iets van het in evenwicht brengen van botsende belangen 
ter bescherming van de zwakken (het recht is de maatstaf). De woorden 
van Paulus ten aanzien van de betekenis van kwaden en de beloning van 
goeden en zijn appel op de Griekse en Romeinse gerechtigheidsidee pas
sen in dat beeld. 

Daarmee is geen ragfijne, op maat gesneden publieke gerechtigheids
norm gegeven, maar wel een, wat men zou kunnen noemen, regulatief 
idee. Een gedachte derhalve die in samenspel met een christelijke geïnspi
reerde visie op de mens (de overheid is er hem ten goede} en op de eigen 
aard van activiteiten (zie boven} het nodige zegt over de plaats van over
heid en kerk. 

Ook van de kerk derhalve. Immers een beroep van de zijde der geestelij
ken op de politieke gezagsdragers om buiten hun eigen domein handelin
gen te verbieden of juist uit te oefenen, die vanuit strikt kerkelijk oogpunt 
gewenst zijn, is niet zomaar te honoreren. De politieke gezagsdragers heb
ben een eigen opdracht en mandaat. 

Blijft de vraag in hoeverre politici hun oor te luisteren moeten leggen bij 
de kerken voorzover het geëigende takenpakket van de overheid in beeld 
is. Of de kerken een zwaar accent moeten leggen op deze functie is daarbij 
niet aan de orde. Daarover beslissen geen politieke organen. Dat is een in
tern kerkelijke kwestie. Maar als zij spreken, of zelfs vermanen, welke sta
tus dienen de opvattingen dan binnen de christen-democratie te hebben? 

De eigen verantwoordelijkheid van politieke organen staat daarbij voorop. 
Het Evangelisch appel gaat immers uit naar alle samenwerkingsverban
den. De christelijke gemeenschap valt niet samen met de kerkelijke, in in
stitutionele zin.54 Politici zijn zelfstandig en zonder de directe bemiddeling 
van confessie of kerk verantwoordelijk voor hun daden. Zij maken hun af
wegingen niet vrijblijvend. De beleidsgevolgen komen uiteindelijk weer 
bij hen terug. Zij worden - in ons bestel parlementair - beoordeeld op 
hun deskundigheid en vaardigheden. Op volle zee is het niet eenvoudig de 

54. Grondslag, 70fi1 . 
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beste stuurman te zijn . Toch mag dat geen alibi zijn om de oren te sluiten 
voor geluiden die - strikt genomen - vanaf de zijlijn worden geuit. Ze
ker niet als het instanties betreft, die zich baseren op een christelijke 
grondslag. Non-coöperatie is als deugd niet in de bijbel te vinden; reden 
waarom het grondslagrapport zich verheugd toont over het kerkelijk spre
ken over de dialoog, de onderlinge communicatie, en de doorstroming 
van ideeën zeer op prijs stelt. 'Wij hebben een voorkeur voor een intensie
ve dialoog tussen kerk en partij.'55 Hoe de inbreng van kerkelijke zijde er 
precies uitziet of uit moet zien, daarover beslissen uiteindelijk de kerken 
zelf. 

7. Conclusies 

Enkele belangrijke conclusies zetten wij hieronder nog eens op een rij . 

- Geloven doen christen-democraten niet alleen in de kerk. Zij zien het ge
loof als een zaak die het hart als de spil van het bestaan raakt en derhal
ve doorwerkt in al het menselijk handelen. 

- De oud-testamentische theocratische regeringsvorm is te beschouwen 
als een fase in de heilsgeschiedenis. Een fase die met de inkadering van 
het Verbond en van de wet in de wijsheidsliteratuur en in de uiteindelij
ke vervulling daarvan in Christus zijn imperatief karakter heeft verloren . 

- Oud- en nieuw-testamentisch gezien liggen de taken van de overheid in 
de bescherming van de veiligheid en vrede, de inzet voor de zwakken en 
ontheemden, de handhaving en rechtsorde en de zorg voor de condities 
voor het vervullen van de scheppingsopdracht. 

- De publieke gerechtigheid is vooral een afgeleide van de bijbelse ge
rechtigheid. Hiermee hangt samen dat het takenpakket van de overheid 
omgrensd is. Het gaat daarbij om het instandhouden van de rechtsorde 
en het creëren van de voorwaarden voor het tot stand kunnen komen 
van de bijbelse gerechtigheid. 
De ethiek van Cbristus geeft zicht op de verscheidenheid van verant
woordelijkheden, waarvoor de overheid de voorwaarden moet schep
pen of garanderen (gespreide verantwoordelijkheid). 
Specifieke taak van de overheid is het om als schild voor de zwakken op 
te treden (solidariteit) en om er op toe te zien dat de schepping met al 
zijn potenties goed wordt beheerd (rentmeesterschap). Dit betekent niet 
dat de overheid hiermee een vrijbrief krijgt om de zorg voor de zwakken 
en het beheer van de schepping te monopoliseren. Dat zou afbreuk 
doen aan de verantwoordelijkheid van de menselijke persoon en de 
zorg als zodanig uithollen. 

- De christelijke boodschap inspireert tot partijvorming op christelijke 

55. Idem, 77. 
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grondslag omdat zij het oog scherpt voor een principiële visie op de 
plaats van de overheid in de samenleving, het kader schept voor een 
specifieke analyse van vergroeiingen in de maatschappij en aanspoort 
tot ijver voor de naaste. 

- De inzichten, ontsproten uit de ervaringen en denkactiviteiten buiten de 
directe christelijke invloedssfeer, wil de christen-democratie met res
pect en waardering bejegenen. Zij vereenzelvigt zich echter niet met de 
stromingen waarin zij hun voedingsbodem hebben, louter en alleen 
vanwege - eventueel zelfs vele - raakvlakken. 

- Kerk en staatsoverheid hebben ieder een eigen mandaat die niet tot el
kaar te herleiden zijn. De christen-democratie stelt de dialoog tussen 
beide instituten zeer op prijs en ziet die zelfs als een christelijke deugd. 

- De politieke overtuiging van christen-democraten wortelt in het bijbelse 
getuigenis. Zij fungeert als morele band tussen partijgenoten. Zij is niet 
de resultante van een dorre opsomming van bijbelteksten, maar oriën
teert zich op de strekking van de Heilige Schrift. 

- (Publieke) gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap zijn de begrippen waarmee het Program van Uit
gangspunten de betekenis van het Evangelie voor de politieke praktijk 
tracht te verwoorden en wel zo goed mogelijk, omdat elke benadering 
die uit de inspiratiebron voortkomt vatbaar is voor verbeteringen. 
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Hoofdstuk 111. Protestantse staats- en 
maatschappij beschouwing 

1. Inleiding: differentiatie en secularisatie 

58 

In het vorige hoofdstuk is een aantal hoofdlijnen van het christen-demo
cratisch denken over de verhouding tussen staat en maatschappij weerge
geven. De antwoorden op actuele problemen en de kritische vragen die 
deze weer oproepen, zijn niet in het luchtledige ontstaan. De christen-de
mocratie staat bewust, kritisch en loyaal in haar eigen traditie. Het is tel
kens weer de moeite waard die traditie in het licht van de actuele stand 
van zaken te bestuderen. Zij heeft feitelijk de inhoud van het Program van 
Uitgangspunten, rapporten als 'Van verzorginsstaat naar verzorgings
maatschappij' en de verschillende verkiezingsprogramma's mede ge
kleurd . 
Veel valt er van het traditionele gedachtengoed te leren. Als verkenning in 
het politieke veld biedt het informatie over doodlopende paden en politie
ke valkuilen. Alleen tot eigen schade kan deze 'staatkundige landkaart' ge
negeerd worden. 
Nieuwe gegevens en omstandigheden bieden anderzijds de mogelijkheid 
de kaart te verfijnen en te corrigeren. Door bewust in deze traditie te staan 
behoudt deze haar dynamiek en overtuigingskracht. Een dynamiek die van 
zeer oude datum is. De invloed van kerkleraars als Augustinus en Thomas 
van Aquino en de reformatoren Zwingli, Calvijn en Luther is uit de Wester
se cultuur en samenleving als geheel niet meer weg te denken. 

Mede onder invloed van ontwikkelingen binnen het christendom vond in 
de loop van de Westerse geschiedenis een differentiatieproces plaats. Po
litieke, wetenschappelijke, economische en kerkelijke verbanden legden 
meer en meer een eigen pad af. Er was sprake van een ontvlechting die 
uitmondde in de emancipatie van onder meer het economisch leven, de 
wetenschap of de politiek ten opzichte van de kerk. Een proces dat reeds 
in de Middeleeuwen begon. 
De verhouding tussen het christelijk geloof enerzijds en de politiek, de 
economie, de wetenschap en de cultuur anderzijds werd problematisch. 
Aanvankelijk waren het vooral kerk en staat, die elkaar de hegemonie be
vochten. Vanaf de vroeg-moderne tijd liet de eigen rationaliteit van het 
economische leven zich al sterker gelden. In uiteenlopende fasen van de 
geschiedenis gold hetzelfde voor de cultuur, het onderwijswezen, de wel
zijns- en gezondheidssfeer en dergelijke. 
De kerken stonden daarmee voor een gigantische uitdaging. Zij vreesden 
voor een secularisatie van het bestaan. Als dragers en vertolkers van de 
universele bijbelse boodschap moesten zij ondervinden, dat de staatkun
digen en juristen, de handelaars en industriëlen, de kunstenaars en arties
ten, de docenten en onderzoekers, om maar een paar voorbeelden te noe-



PROTESTANTSE STAATS- EN MAATSCHAPPIJBESCHOUWING 59 

men, al minder het oor te luisteren legden bij de geestelijken . Op een 
treffende manier is dit proces in sociaal-economische zin beschreven door 
R.H. Tawney in zijn boek 'Religion and the rise of capitalism'.1 De kerken 
wilden hun greep behouden op de door winstmotieven gedomineerde 
ruilrelaties, maar slaagden daar steeds minder in. Het zwaard van de vor
sten poogden zij niet zelden in dienst te stellen van de mijter of de toga. 
Maar ook in dat opzicht boekten zij weinig succes. Het gevolg was dat de 
kerken, die zich bewust waren van de universele boodschap van het ge
loof, die voor alle bereiken van het leven geldend is, institutioneel al maar 
meer terrein verloren. Hun directe invloedssfeer liep terug en men ervoer 
dat vaak als de manifestatie van een nauwelijks omkeerbaar secularisatie
proces. Een proces waarin het geloof zou zijn teruggedrongen tot een per
soonlijke levenssfeer, tot de innerlijke disposities van de afzonderlijke 
mensen en tot de gemeenschapsidee van een christelijke collectiviteit, 
waar leden zich louter uit vrije wil bijscharen. Institutioneel kon de kerk 
haar positie als societas perfecta, als hoogste orgaan van de hiërarchisch 
opgebouwde leefwereld niet meer handhaven. Maar haar boodschap leek 
daar niet op toegesneden te zijn.2 De godsdienst raakt immers alle levens
terreinen. De pretenties van de geestelijkheid liepen in de praktijk stuk op 
de, ook institutioneel uitgekristalliseerde, relatieve zelfstandigheid van de 
uiteenlopende levenssferen. Voorzover de kerkelijke tucht bleef functione
ren strekte zij zich nog slechts uit tot degenen, die er zich vrijwillig aan on
derwierpen. Kerk en staat maakten zich zodanig van elkaar los, dat dwang 
in de regel als onverenigbaar met geloofsleven werd ervaren. Het structu
rele differentiatieproces ging gepaard met de ontwikkeling van geestelijk 
pluralisme. 

Religieuze gemeenschappen zagen zich voor grote dilemma's geplaatst. 
Werkt het differentiatieproces niet per definitie de secularisatie van het le
ven in de hand? Moet de religieuze mens voortaan alleen nog maar gelo
ven in de kerk en de beleving van zijn godsdienst reserveren voor de zon
dagse buien? Of biedt de 'ontvlechting' van maatschappelijke sectoren 
misschien juist bij uitstek het institutionele kader om de universele bete
kenis van de godsdienst tot haar recht te laten komen? Deze laatste opvat
ting huldigt de christen-democratie. De term secularisatie is volgens haar 
misleidend omdat zij al snel twee fenomenen met elkaar verwart. Name
lijk het 'sociale' en 'culturele'. De term wordt vaak gereserveerd voor twee 
verschillende ontwikkelingen, die zeker niet onderling verwisselbaar zijn. 
Van origine slaat de secularisatie op de ontmanteling van de autoriteit van 
de kerk als instituut over de andere sferen van het publieke leven, en op 
de versmalling van haar invloedssfeer. Voorzover een dergelijke seculari
satie heeft plaatsgevonden, en de afgelopen tweehonderd jaar is dat zeker 
het geval geweest, hoeft zij nog niet uit te monden in een afnemende be
tekenis van het geloof.3 Het geloof werkt in beginsel door in alle uitingen 
van het leven en manifesteert zich niet enkel en zelfs niet in eerste instan-

1. R.H. Tawney, Religion and the rise of capitalism, {london 1980) 75 e.v. 
2. Vgl. A. Klink, Kernvraag, ' s-Gravenhage 1990 (nog ongepubliceerd). 
3. Vgl. P.L. Berger, Het hemelse baldakijn, Bilthoven 1967. 
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tie in het kerkelijk reilen en zeilen. Weliswaar is de 'bemiddelende rol' van 
de kerk in de afgelopen eeuwen teruggelopen ten gunste van de invloed 
van de 'leek', maar via hem - de drager van het geloof - behoudt dat 
geloof wel degelijk zijn publieke betekenis. Christen-democratisch gezien 
is het dan ook zuiverder om de term deklerikalisering te reserveren voor 
het geschetste sociaal-institutionele proces en de mogelijkerwijs afkalven
de invloed van het christelijk geloof in de cultuur als secularisatie te be
stempelen. 

De erflaters van de christen-democratie nu hebben zich er vooral voor in
gezet de betekenis van het geloof en het Evangelie voor de politiek aan te 
geven, uit te werken en in daden om te zetten. Zij deden dat vanuit ver
schillende invalshoeken. Katholieken en protestanten legden daarbij hun 
eigen accenten. Hieronder zullen de resultaten op een rij worden gezet. 
Eerst zullen de inzichten, verworven in protestantse kring, aan de orde ko
men. Het accent ligt daarbij sterk op Nederlandse. denkers en politici. 
Daarna volgt een weergave van het katholieke gedachtengoed. Meer dan 
bij de protestanten is daarbij sprake (geweest) van een internationaal 'ge
dachtennetwerk'.4 Dat werkt door in de analyses die in dit en het volgende 
hoofdstuk worden gepresenteerd. 

2. G. Groen van Prinsterer 

2. 1 Groens visie op de democratie 

Groens belangrijkste publikatie was 'Ongeloof en revolutie' . Het was een 
politiek geschrift dat zich richtte tegen de 'theorieën van een door het volk 
geschapen vorst'. Rousseau had deze visie het consequentst uitgewerkt. 
Om de soevereine macht van de staat te legitimeren, wilde hij uitgaan van 
de fictie dat een volk zich via een maatschappelijk verdrag aaneensluit tot 
een staatkundig verband. Dat verdrag is derhalve de neerslag van de wil 
van het volk. Het volk regeert zichzelf en is daarin soeverein. De vorst voert 
de wil van het volk uit. Groen ageerde tegen deze politieke filosofie. De de-

4. Het gaat daarbij uiteraard om verhoudingen. Zo heeft de Wereldraad van Kerken bijvoor
beeld de primeur gehad bij het lanceren van het begrip 'verantwoordelijke samenleving' 
(A.M. Oostlander, Christen Democratische Verkenningen 9/88, 363). J.H. Oldham schetst in 
The Church and the disorder of society (Londen 1948) met zijn betoog • A responsible society' 
evenals R. Niebuhr in o .m . zijn Geloof en politiek (Bussum 1970) het perspectief van een sa
menleving waar vrijheid de vrijheid is van de mens, die zijn verantwoordelijkheid erkent voor 
de gerechtigheid en voor de publieke orde. Voorts zij verwezen naar de talrijke publikaties 
van de Wereldraad over de internationale economische verhoudingen in de periode 1965-
1985. (Vgl. R. Jeurissen, Gods kinderen en de machten (Leiden 1986). Afgezien van de vraag 
of in de recentere publikaties de idee van de verantwoordelijke samenleving altijd even con
sequent is uitgewerkt, kan toch geconcludeerd worden dat ook het protestantisme in politiek
theoretisch opzicht een internationale beweging is. Een beweging die uiteraard niet alleen 
steunt op de Wereldraad. Amerika bijvoorbeeld kent zijn 'Association for Public Justice' en 
Canada zijn 'Citizens for Public Justice'. En ook in het Duitse taalgebied is door uiteenlopen
de protestantse auteurs, zoals E. Brunner, W. Künneth e.a. over de rol van de overheid ge
schreven. 
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mocratische besluitvorming als zodanig was daarbij niet het mikpunt van 
de kritiek. Het staatsrechtelijk kwaad zag hij veeleer gelegen in de vereen
zelviging van volkswil en recht. Een democratisch tot stand gekomen be
sluit, zo was zijn opvatting, is niet per se rechtvaardig. De gerechtigheid 
gaat uiteindelijk de wil van het volk te boven. Niet het volk, noch de staat, 
maar het recht is soeverein. Waar die notie wegvalt, verliest de staat zijn 
begrenzing. 'Er is vrijheid en gelijkheid, een maatschappelijk verdrag, een 
staat waarvan de eenheid berust op het alvermogen van de algemene wil. 
Hoe wordt nu die wil gevormd en geconstateerd? Van onderen op wordt 
het soevereine volksgezag in een middelpunt belichaamd: het alvermo
gend staatsgezag, dat vervolgens namens het volk, aan het volk, met ver
breking van elke tegenstand de wet stelt. Dus almacht van de staat.'5 

Groen kantte zich vooral tegen de idee van het maatschappelijk verdrag 
en niet zozeer tegen een intensievere betrokkenheid van het volk bij de po
litieke besluitvorming. Groen was niet contra-revolutionair en anti-demo
cratisch. Diverse keren blijkt uit zijn werk dat hij de legitimiteit van bijvoor
beeld het republikeinse gezag erkende. Hij keerde zich vooral tegen de 
overspannen verwachtingen rond het 'zelfbestuur'. De eigen verantwoor
delijkheid van de Kroon, die als historisch gegroeide instelling een eigen 
mandaat en opdracht heeft, wilde hij niet ondergeschikt gemaakt zien aan 
de telkens wisselende volkswil. Groen wees er telkens weer op dat zodra 
de maatschappij vanuit één ongenormeerd centrum wordt bestuurd er 
fundamentele rechten en vrijheden aangetast dreigen te worden. 'Alle 
burgers zijn', schreef hij, 'mede-regenten. leder is integrerend deel van de 
volkssoevereiniteit. Dit is vererend. Maar zo dikwijls men tot de minderhe
den behoort, is het voorrecht gering. Zonderlinge vrijheid welke op het 
despotisme van de meerderheid uitloopt'.6 

De rechten van minderheden hangen dan zijns inziens per definitie af van 
de wil van de meerderheid. Willekeur overwoekert dan al snel het recht. 
De 'winst' van de participatie op politiek niveau wordt eenzijdig opgestre
ken. Bovendien geldt dat 'er telkens een minderheid zal zijn die de overige 
minderheden (samen soms de overgrote meerderheid) aan overmacht 
onderwerpt' . De macht van de staat is in principe onbegrensd, zo luidde 
Groens conclusie. Allerlei beslissingen worden vanwege de meerwaarde 
van de politieke democratie in de sfeer van de politieke besluitvorming ge
trokken. Het hele volk is er dan bij betrokken, als mede-besluitvormer. 
Maar, zo waarschuwde Groen, deze winst en deze politieke 'vrijheid' zal 
ten koste gaan van wezenlijke burgerlijke vrijheden en rechten. Een direc
te democratie biedt onvoldoende waarborgen tegen tirannieke praktijken. 

2.2 De verhouding tussen staat en maatschappij 

De Franse Revolutie, die gericht was tegen het vorstenabsolutisme, heeft 
de macht van de staat alleen maar versterkt, zo argumenteerde Groen in 
navolging van De Tocquevîlle.1 Ten tijde van het ancien régime werd de 

5. G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie (Franeker 1976) 178. 
6. Idem, 185. 
7. A. de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Revolution française, Parijs 1953. 
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macht van de vorst nog begrensd door corporaties, standen en een stede
lijke en provinciale autonomie, 'maar wij hebben de afzonderlijke organi
saties vernietigd, die ieder voor zich tegen de tirannie konden strijden en 
er rest alleen nog maar de regering als enig erfgenaam van alle voorrech
ten die aan de gezinnen, de corporaties en de mensen ontrukt zijn'.8 

De kerk, de school of het gezin vervullen functies die niet zomaar door de 
overheid overgenomen kunnen en mogen worden. Deze verbanden moe
ten intern hun eigen recht kunnen laten gelden, onafhankelijk van de over
heid. Daarin ligt een buffer tegen de absolutistische machtsaanspraken 
van de overheid, zo betoogde Groen. Het eigen recht van deze verbanden, 
waarin uiteindelijk de burgerlijke vrijheden wortelen, mag de overheid 
nooit aantasten. Die vrijheden rusten in wat Groen noemde: 'het Goddelijk 
Recht' of het 'Droit Divin'. Niet alleen de macht van de vorst is zijns inziens 
afgeleid van God. Dit Goddelijke recht is 'wel verre van vreemd of buiten
gewoon', 'de natuurlijke toepassing in haar algemene waarheid. Het is 
een noodlottig misverstand geweest, dat het Droit Divin door hen die er 
zich baatzuchtig op beriepen, als een exceptioneel recht en door hen die 
er zich wrevelig tegen verzetten als een hatelijk privilege besch'Ouwd is. De 
waarheid dat de schennis van het recht, schennis der Goddelijke Wet is, 
geldt voor niemand of voor allen. Ze geeft vastheid aan het ganse samen
stel der maatschappij' .9 De vorst, de staat, is slechts 'meester in de kring 
van eigen rechten' en moet als zodanig de rechten van de burgers en hun 
maatschappelijke verbanden eerbiedigen. Het revolutionair regiment zegt 
daarentegen 'de staat ben ik'. 'Omdat niets wat onder zijn bereik of geweld 
valt, eigen bestaan, of recht, of vrijheid, of wil heeft.' De contracttheorieën 
monden, volgens Groen, uit in de idee van de ondeelbare staat. 'Verschei
denheid der delen wordt opgelost en versmolten in het geheel. Geen zelf
standig aanzijn tegen de staat. Lijdelijkheid der delen wier zelfbeheer rech
tens wegvalt. Het zijn afdelingen, departementale stem- en kiesdistricten, 
administratieve loketten, ter vereenvoudiging van het beheer.'10 

Het wegvallen van het zelfbeheer, het eigen recht van de maatschappelij
ke verbanden en de lijdelijkheid die dat oproept, zijn de pijlers van Groens 
maatschappijkritiek. 

2.3 De taken van de overheid 

Moeilijk te beantwoorden blijft de vraag vanuit welke opdracht de over
heid 'als stedehouder Gods' volgens Groen zou moeten handelen. Uit
drukkelijk stelde hij dat 'de staat voorzover zijn rechtmatig gezag strekt' 
het recht als richtsnoer van zijn daden heeft. Daarbij probeerde hij als 
staatsman de implicaties van het Woord van God voor het politieke leven 
te vinden. Groen wenste immers de scheiding van kerk en staat. Beide 
kennen zijns inziens hun eigen mandaat en opdracht. De overheid zou 

8. Ongeloof en revolutie, 186. 
9. Idem, 50. 

10. Idem, 78. 
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haar grenzen overschrijden als zij positie zou kiezen in de 'geestelijke 
competitie' tussen kerken en religieuze stromingen. Maar wel is de over
heid op haar eigen manier gebonden aan de Wetgever, wiens 'gebod niet 
wijkt voor staatsrechtelijke theorie of menselijk voorschrift' .it Groen wens
te een leken-staat (un état laique), waarin de politiek christelijk geïnspi
reerd is. 'Kerk en staat staan onderscheiden van elkaar, elk optredend bin
nen de eigen sfeer.'12 De vraag naar de betekenis van de christelijke bood
schap voor de overheid, blijft daarmee open. 
Wat het antwoord op die vraag betreft, maakte Groen in de loop van zijn 
politiek functioneren een ontwikkeling door. Aanvankelijk pleitte hij nog 
voor een positiebepaling door de overheid. Het protestants-christelijk ka
rakter van de Nederlandse natie rechtvaardigde een 'gezindheidspolitiek'. 
Oorsprong en ontwikkeling van de Nederlanden wijzen volgens hem in 
die richting. Daarom dient bijvoorbeeld de overheid de zondagsheiliging 
te bevorderen en moet de nationale school protestants-christelijk zijn . In 
de loop van de negentiende eeuw raken deze thema's op de achtergrond. 
De gebeurtenissen van het jaar 1858 zijn aanleiding tot een breuk in 
Groens denken. De in dat jaar aanvaarde Schoolwet, waarin van de natio
nale school geëist werd nooit 'te leren of te doen of toe te laten wat strijdig 
is met de eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van an
dersdenkenden', aanvaardde hij als een breuk in de historie van ons volk. 
Groen koos vervolgens voor de neutrale, de onzijdige staat, die als zoda
nig wel gebonden zou moeten blijven aan het Goddelijk recht. De school
strijd kwam voor hem nu in een ander daglicht te staan. Hij ging strijden 
voor de vrije school, (zoals hij al eerder streed voor de vrije kerk) tegen
over de machtsaanspraken van de staat. De grondslag daarvoor had 
Groen zelf gelegd met zijn visie op de staat als meester in de kring van ei
gen rechten. Met deze visie legde Groen de basis voor het denken binnen 
zowel de Anti-Revolutionaire Partij als de Christelijke Historische Unie. 

3. A. Kuyper 

3. 1 Kuyper en de democratie 

Kuyper verwierp, evenals Groen, het principe van de volkssoevereiniteit. 
Maar dat betekende voor hem evenmin als voor Groen dat de democratie 
als regeringsvorm verworpen zou moeten worden. Integendeel, Kuyper 
stelde nadrukkelijk dat 'meerderen tegelijk aan het staatsroer te plaatsen, 
verkieslijk is, omdat zondige heerszucht al snel in dwingelandij ontaardt' .13 

Kuyper zag in de democratie de beste methode om de rechten van het volk 
te beschermen. Het parlement zou de regering met het oog op die rechten 
moeten controleren. Daarom veroordeelde Kuyper het census-kiesrecht. 
'Alsof het bij het kiesrecht niet zou aankomen op de man, maar op de jas 

11. Idem, 48. 
12. G. Groen van Prinsterer, Le parti anti-révolutionnaire et confessionel (Amsterdam 1860) 
8. 
13. A. Kuyper, Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen (Amsterdam) 84. 
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die hij aan heeft.'14 De politieke mede-verantwoordelijkheid van de bevol
king en de representatie van de rechten van de verschillende samenle
vingskringen in het parlement waren voor hem van grote betekenis. Nog 
een ander argument hanteerde Kuyper voor de uitbreiding van het kies
recht. Dat recht moest zijns inziens algemeen zijn, omdat de overheid zich 
meer en meer is gaan bemoeien met aangelegenheden 'die in zo'n brede 
kring het geweten raken en de teerste belangen treffen'.15 

3.2 De verhouding tussen staat en maatschappij 

In zijn denken over de verhouding tussen staat en maatschappij bouwde 
Kuyper voort op de idee van soevereiniteit in eigen kring. De soevereini
teit van de maatschappelijke kringen is, zo betoogde Kuyper, ontleend aan 
God. Niet alleen de overheid is bekleed met een eigen gezag ook de ande
re kringen zijn dat. 
Zij hebben hun bestaan en mandaat evenzeer aan de Schepper (en niet 
aan de overheid) te danken. Ze gehoorzamen allen aan een 'hoog gezag 
in eigen boezem'.16 

Het persoonlijke 'huislijke', wetenschappelijke en kerkelijke leven gehoor
zaamt aan een eigen levenswet. De-ze kringen manifesteren zich, aldus 
Kuyper, in de loop van de Westeuropese geschiedenis. Spontaan worden 
er door het volk allerlei organisaties op poten gezet. Die organisaties ken
nen een eigen kracht, signatuur en cachet. Om goed te kunnen functione
ren ontstaan er bijzondere en min of meer afdwingbare gedragsregels die 
intern in de organisaties gelden. Zo formuleerde de geestelijkheid het 
canonieke recht en stelde de bourgeoisie onder meer zijn wetboeken van 
de koophandel op.11 

En zo vereist ook de opkomst van vakbonden en werkliedenverenigingen 
een Wetboek van de arbeid. Het interne recht dat zich uitkristalliseert krijgt 
telkens een andere inkleuring. Een inkleuring die berust op de eigen aard 
van de betrokken kring. 
Daarom, zo betoogde Kuyper, is de soevereiniteit in eigen kring het fun
damentele structuurbeginsel van de samenleving. Op basis van dit begin
sel formuleerde Kuyper zijn 'architectonische maatschappijkritiek'. Hij po
lemiseerde fel tegen het liberalisme met zijn overtrokken individualisme 
en blind vertrouwen in de marktmechanismen. 
In de opkomst van de arbeidersbewegingen herkende Kuyper het protest 
tegen het individualistische beginsel van de 'zelfzucht'. De Franse Revolu
tie droeg hetzelfde beginsel uit. Zij poneerde het 'egoïsme van de om bezit 
worstelende hartstocht'. 
De revolutie verbrak de sociale verbanden, ging aan de slag en wrocht een 
'atomistisch knutselwerk'. Maar ook tegen het socialisme fulmineerde 
Kuyper. Hij zag ook daar het beginsel van het 'ni Dieu, ni manre' doorwer-

14. A. Kuyper, Parlementaire redevoeringen (Amsterdam) 48. 
15. Idem, 62. 
16. Het Calvinisme, 82. 
17. A. Kuyper, Ons sociaal erfdeel (Amsterdam 1956) 33. 
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ken. Uit eigen brein, met behulp van de staatsmacht en los van het God
delijk recht zou het een nieuwe orde willen scheppen. Het gevaar van col
lectivisme en absolutisme achtte Kuyper dan ook levensgroot aanwezig. 
Het beginsel van soevereiniteit in eigen kring geeft, zo betoogde Kuyper, 
richting aan het politieke leven. Het garandeert een rijke, veelzijdige en 
veelvormige maatschappij, waarin de zinvraag op alle niveaus van het 
menselijk bestaan aan de orde kan komen. De maatschappelijke betekenis 
van het christelijk geloof was voor Kuyper een gegeven. Bij de privatise
ring en subjectivering van het geloof of de 'verkerkelijking' van de zin
vraag slaat de christenheid de hand aan zichzelf. 'Immers bij ons politieke 
oordeel en handelen gaan we toch allen uit van een zekere onderstelling 
die ons oordeel bepaalt en onze handeling richt.'18 Zo moet de christelijke 
belijdenis niet alleen de kwaliteiten van eerlijkheid en rechtschapenheid 
verhogen in de politiek. Dat is niet haar uitgangspunt. Dat ligt 'in de con
sideratie van Gods soevereiniteit en van de zonde in de mens en zij houdt 
staande dat uit dit beginsel rechtstreeks een macht uitgaat, die haar in
vloed in politieke en formerende zin op geheel de vertakkingen van een 
staatsbeleid doet gevoelen'.19 

3.3 Kuypers visie op de overheid 

Kuyper ging uit van een organicistische maatschappijbeschouwing. De 
samenleving zou zich als een plant ontwikkelen. De maatschappelijke krin
gen zouden regelrecht uit de schepping opkomen. De overheid heeft in te
genstelling tot de maatschappelijke kringen, zo schreef Kuyper, iets onna
tuurlijks, omdat zij na de zondeval door God is ingesteld. Het is de taak van 
de staat de zonde en het kwaad te weren. Maar die inperking van het 
kwaad wordt zelf ingekleurd en genormeerd door het credo van de soeve
reiniteit in eigen kring. Alleen het kwaad dat een rechtskarakter draagt, 
moet de overheid bestrijden. Anders zou de overheid heel direct in kun
nen grijpen, in onder meer de gezins-, kerkelijke en economische kring. 
Ongeloof, of - om een geheel andersoortig voorbeeld te noemen -
overspel is vanuit de christelijke religies eveneens een kwaad. Toch mag 
de staat niet-christelijke religies niet uitroeien of bestrijden. De zonde 
draagt hier een geláofs- (of ethisch) en geen rechtskarakter. Het valt daar
om buiten het bestek van de overheid. Uitdrukkelijk zei Kuyper dat 'in de 
justitie dan ook onveranderlijk de hoogste taak van de overheid blijft uit
komen'.20 

De overheid moet de rechten en de soevereiniteit van de kringen bescher
men, omdat elke afzonderlijke levenssfeer 'een uit de Messias afgeleide 
hoogheid kent'. Daarom moet de overheid: 
1. de voorwaarden scheppen voor het functioneren van de zelfstandige 

maatschappelijke organisaties; 

18. P. Kasteel, Abraham Kuyper(Kampen 1938) 11. 
19. Het Calvinisme, 85. 
20. Idem, 85. 
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2. de kringen ook onderling tegenover elkaar beschermen; 
3. een minimum bestaansniveau voor alle ingezetenen garanderen.21 

Hoe Kuyper hier zelf invulling aan gaf, is te illustreren aan de hand van zijn 
houding tegenover de arbeidersorganisatie: 'de overheid helpe de arbeid 
aan recht'. Ook voor de arbeid moet de mogelijkheid geboren worden, dat 
hij zichzelf organiseert en voor zijn rechten op kan komen'.22 

De arbeiders hebben recht op die voorwaarden. De overheid 'die de zvvak
ke moet beschermen' zou indien nodig de arbeiders geldelijk moeten on
dersteunen. Maar die ondersteuning moet een voorlopig karakter dragen. 
De staatshulp, nodig voor de vakorganisatie om op eigen benen te leren 
staan, kan namelijk 'de arbeidersstand ontzenuwen en zijn natuurlijke 
veerkracht breken ... Blijvend heil schuilt voor allen in een krachtig initia
tief'. 

4. A.F. de Savornin Lohman 

4. 1 Geschiedenis en recht 

De Savornin Lohman publiceerde in 1875 zijn 'Gezag en vrijheid'. Dat boek 
baande voor hem de weg naar de kring van Groen en Kuyper. Lohmans 
publikaties concentreerden zich bijna alle rond de vraag 'onder welke be
ginselen staat en vrijheid hebben gebloeid' .23 Want zo was zijn opvatting: 
aan de vruchten zijn de bomen te kennen. Het historisch onderzoek nam 
daarom in zijn werken een centrale plaats in. Hij stelde dat de geschiede
nis inzichtelijk maakt dat de politieke opvattingen van bijvoorbeeld Rous
seau 'alom ellende, jammer en dood verspreid hebben'. Voor Lohman 
was dat een afdoende bewijs dat het op de rede gebaseerde beginsel van 
het maatschappelijk verdrag, de vrijheid niet kan waarborgen. Daar waren 
zijns inziens andere beginselen en een andere grondhouding voor nodig. 
Rousseau c.s. wilden de geschiedenis - door middel van de rede - be
heersen. Lohman wilde van de geschiedenis leren, welke beginselen 'het 
beste vrijheid waarborgen'. De 'menselijke wetgevingen hebben zich stap 
voor stap ontwikkeld uit voorafgaande toestanden niet door henzelf ge
schapen, maar gewonden', schreef Lohman.24 Volgens Lohman staat de 
mens in de geschiedenis als een soort ontdekkingsreiziger die door de 
omstandigheden gedwongen tastend de juiste weg zoekt en uit zijn erva
ringen lering trekt. In die zin heeft het recht een historisch karakter. Ander
zijds geldt dat 'de geschiktheid om te regeren in de allereerste plaats af
hangt van het beginsel hetwelk men belijdt'.25 Het sociale contract biedt 
slechts het beginsel van de meerderheid. De meerderheid heeft gelijk, om-

21. Ons sociaal erfdeel, 107. 
22. Idem, 116. 
23. A.F. de Savornin Lohman, Gezag en vrijheid (Utrecht 1875) 18. 
24. A.F. de Savornin Lohman, De Scheidslijn ('s-Gravenhage 1920) 38. 
25. Gezag en vrijheid, 18. 
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dat zij meerderheid is. Van recht kan dan geen sprake zijn; getalscriteria al
leen geven geen inzicht in juiste beslissingen. 

Het unieke van Lohman was, dat hij vervolgens niet allerlei rechten en vrij
heden van burgers en maatschappelijke verbanden ging opsommen die 
de overheid zou moeten ontzien. 
Lohman zocht naar de innerlijke begrenzing van de staat. Hij wilde hem 
een speciale taak toekennen. Zolang de staat zich daaraan zou houden, 
zouden die rechten en vrijheden bijna als vanzelfsprekend geen gevaar lo
pen. Zolang de staat, als 'meester in de kring van eigen rechten', zich bij 
de eigen leest houdt, is de soevereiniteit van de andere kringen gewaar
borgd. 

4.2 Lohmans visie op de staat 

Lohman zag de staat als een instituut dat als hogere onpartijdige macht 
botsende belangen op basis van het recht met elkaar moet harmoniseren. 
In zijn argumentatie volgde hij twee lijnen. De eerste droeg een historisch, 
de tweede een meer structureel-systematisch karakter in die zin dat hij de 
eigen aard van de staat tracht te typeren. Deze tweede lijn zullen we hier 
nader verkennen. 

Lohman maakte onderscheid tussen verenigingen die door vrijwillige toe
treding zijn ontstaan en verbanden waar men zonder eigen toedoen deel 
van uitmaakt. Een vereniging wordt opgericht teneinde een zeker doel te 
bereiken dat niet zonder samenwerking is te realiseren. De doelstellingen, 
de besluitvormingsprocedures en de verschillende verantwoordelijkhe
den worden in de statuten vastgelegd. Binnen dat kader worden beslis
singen genomen, waaraan de leden zich te houden hebben. De bevoegd
heden van bestuurders zijn duidelijk gedefinieerd en gemarkeerd. Elk lid 
kan het verband verlaten en zich op die manier aan de hiërarchie onttrek
ken. Van een wezenlijke beperking van de vrijheid is dan geen sprake. 
Daarnaast zijn êr 'verenigingen waarvan iedereen krachtens geboorte en 
het sociale wezen van de mens deel uitmaakt'. De samenleving in brede 
zin is zo'n verband, zo schreef Lohman. 'Noch overeenkomst, noch over
macht is de oorzaak van dit samenzijn.'26 Lohman verdedigde dat de wil tot 
samenzijn met de mens gegeven is. Het uiteindelijke staatsdoel is, zo be
toogde Lohman, erin gelegen dat samenzijn mogelijk te maken ('daarom 
is de bevrediging dier behoefte het enige doel van de regeling der maat
schappij') .21 Zodra 'om samen te kunnen leven eenheid van handeling ver
eist is', moeten de verschillende belangen op een onpartijdige manier 
worden geharmoniseerd. De overheid moet met elkaar strijdende belan
gen dwingend harmoniseren. Zij moet 'rechtspreken' ter wille van de con
tinuïteit in het samenleven. Zij doet dat ter wille van de mens die als so
ciaal wezen niet zonder die continuïteit kan leven. Selectiviteit is dan uit 
den boze, want de overheid dient het belang van allen. De overheid moet 

26. Idem, 115. 
27. Ibidem. 
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actief rechtsbeschermend optreden omdat 'maatschappelijke omstandig
heden, staatsinstellingen of fysieke overmacht' mensen 'feitelijk het recht 
kunnen ontnemen dat voor allen hetzelfde zou moeten zijn' .28 

Lohman wees daarbij op de schrijnende situatie dat arbeiders tot werktui
gen worden verlaagd door fabrikanten. Zij moesten al hun krachten uit
sluitend voor het werk inzetten 'onverschillig of dit hen belet aan hun 
menselijke bestemming te voldoen'.29 En omdat fabrikanten met het oog 
op hun concurrentiepositie de uitbuiting niet spontaan zullen nalaten, 
moet de staat een regeling treffen, de ondernemers tot eenheid van han
deling dwingen en de zwakke beschermen. Motief blijft altijd: de onpartij
dige regeling van strijdige belangen vanuit het oogpunt van het recht. 

Van hieruit bakende Lohman taken van de overheid af. Hij bestreed de me
ning dat de overheid het algemeen belang moet dienen. Hij waarschuwde 
ervoor dat de staat zich dan zou gaan bemoeien met de opvoeding van 
kinderen, de bevordering van de zedelijkheid, 'de bebouwing van de ak
kers' of het geloof. 
'Dezelfde gronden die tegen gewetens- en geloofsdwang zijn aan te voe
ren' kan men 'doen gelden tegen het van overheidswege bevorderen der 
goede zeden. Is opgedrongen godsdienst onzin, gedwongen zedelijkheid 
is het niet minder'. De zedelijkheid staat, zo vervolgde Lohman zijn be
toog, juist in die landen het hoogst waar de staat zich het minst met gods
dienst en zedelijkheid bemoeit. De wetten ontlenen aan goede zeden hun 
krachten, niet omgekeerd.30 

Zelfs de verplichting tot het houden van de rustdag verdedigde Lohman 
niet uit kerkelijk gebonden motieven, maar uit sociale motieven. 

5. Ontwikkelingen in het christelijk-historisch denken 

In 1903 fuseerden tot CH-partij de vrije anti-revolutionairen onder leiding 
van A.F. de Savornin Lohman en de CH-Kiezersbond van J.Th. de Visser. 
Deze CH-partij bundelde in 1908 de krachten met de Friesch Christelijk
Historischen in de vorm van de Christelijk-Historische Unie. In zeker op
zicht droeg deze fusie een eigenaardig karakter. De Friesche bond was 
sterk gestempeld door het gedachtengoed van Ph.J. Hoedemaker, die met 
de titel van een van zijn brochures 'Heel de kerk en heel het volk' het ka
rakter van de bond raak typeerde.31 Hij wenste de theocratische notie van 
de ongedeelde volkskerk te handhaven en zette zich derhalve af tegen 
Kuypers onderscheid tussen de kerk als organisme (het geloof als levens
bepalende kracht op tal van levensterreinen) en de kerk als instituut. Bij 
het eerherstel van het kerkelijke karakter van de Nederlandse natie ging 
het zijns inziens niet om een louter kerkelijk maar om 'een allesomvattend 

28. Idem, 180. 
29. Idem, 181. 
30. Idem, 168. 
31. A.J. van Duist (red.), De Unie waarin we ons thuis voelden (Barneveld 1980) 41. 
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nationaal belàng'.32 Bij het verbond tussen God en het Nederlandse volk, 
waarvan de geschiedenis der Nederlanden volgens Hoedemaker blijk 
geeft, past geen afscherming van de staat 'tegenover' de kerk op basis van 
de sociale filosofie van de soevereiniteit in eigen kring. De historische 
rechten van de Hervormde Kerk en het protestantse karakter van de Ne
derlandse natie dienden zijns inziens gehandhaafd te blijven. De kerk is 
drager van het licht van de openbaring. De staat dient in dat licht te wan
delen. Illustratief is de volgende passage: 'Door zijn beginsel van neutrali
teit weigert de staat de waarheid te huldigen en maakt hij de openbare in
stellingen tot broeinesten van ongeloof ... en dwingt hij hen, die voor die 
waarheid opkomen, haar te bergen in bijzondere inrichtingen ten koste 
van de nationale eenheid.'33 Deze eenheid wortelde volgens Hoedemaker 
in het protestantse karakter van de Nederlandse natie. De opvattingen van 
Hoedemaker sloten vanwege hun theocratische inslag sterk aan bij het 
ideeëngoed van de in 1918 onder leiding van ds. G.H. Kersten opgericht 
Staatkundig Gereformeerde Partij. 
Dat het mede aan Hoedemakers invloed toe te schrijven is, dat bij de fusie 
van 1903 de Friesch Christelijk Historische Groep afzijdig bleef, hoeft geen 
verwondering te wekken, als men zich de standpunten van Lohman (voor
man van de Vrije anti-revolutionairen) in herinnering roept. Laatstge
noemde was wars van het doortrekken van kerkelijke scheidslijnen naar 
het terrein van de politiek. Treffend drukte C. Gerretson dat ooit uit: Loh
man 'verwierp en bestreed de heerschappij van de staat over school en 
kerk, maar niet minder die van de kerkelijke hiërarchie' .34 Hij betitelde Loh
mans denken als anti-etatistisch en anti-klerikaal. Lohman bestreed elke 
bemoeienis van de synode en andere kerkelijke instanties met de prakti
sche politiek.35 Zelfs Kuypers streven de calvinistische dogma's op een on
derscheiden manier zowel in de richting van de kerk als het politieke leven 
uit te werken, wees hij af uit angst voor de vereenzelviging van politieke 
bedoelingen met een kerkelijke naam. 'De kerk verdeelt, het Evangelie ver
enigt', was Lohmans adagium. En juist op dit onderdeel was er wel ver
wantschap met het 'Hoedemakeriaanse denken': de aversie tegen een op
deling van het Nederlandse volk in een federatie van zuilen. Waar echter 
Hoedemaker c.s. de eenheid van het volk wensten te handhaven met be
hulp van de Nederlands Hervormde Kerk (hoedster van het protestantse 
karakter van volk en staat) koos Lohman met het oog op diezelfde eenheid 
voor een ontkoppeling van het politieke en het klerikale leven. 

Beide stromingen kennen in het christelijk-politieke denken hun uitlopers. 
In dit bestek kan het niet de bedoeling zijn de twee visies in al hun vertak
kingen en nuances uiteen te zetten. Reden waarom wij kort in zullen gaan 
op het ideeëngoed van één enkele uitgesproken vertolker van de respec
tieve opvattingen. De lijn van denken van Hoedemaker heeft in de decen-

32. H.E.S. Woldring en D.Th. Kuiper, Reformatorische maatschappijkritiek (Kampen 1980) 
186. 
33. Ph.J. Hoedemaker, De kerk en het moderne staatsrecht (Amsterdam 1904) 44. 
34. C. Gerretson, Verzamelde werken VI, (Baarn 1976) 477. 
35. Idem, 478. 
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nia na de Tweede Wereldoorlog zijn meest spraakmakende woordvoerder 
gevonden in de theoloog A.A. van Ruler. Oorspronkelijke vertolkers van 
Lohmans benadering waren achtereenvolgens C. Gerretson en W. Aal
ders. 

A.A. van Ruler (1908-1970) was hoogleraar in de theologie te Utrecht. De 
invloed van Hoedemaker 'was te herkennen in de nadruk op het constitu
tieve van het Verbond Gods voor het Nederlandse volk, de verstrengeling 
van genade en natuur, het spreken over het volksgeheel en de accentu
ering van het nationale karakter van de kerk' .36 

De beoogde theocratie zou vanuit de kerk en zijn belijdenis 'gestalte en uit
breiding in het aardse vlak en daarmee in het mens-zijn, in de politieke 
orde, in het recht van de staat' vorm moeten krijgen.37 Ecclesiocentrische 
accenten overheersten; de kerk als middelpunt van de te realiseren heils
geschiedenis. Reden waarom het 'welwaarlijk de kerk zelve is, die over de 
politiek te spreken heeft en dat zij dat niet maar aan andere instanties, bij
voorbeeld aan de politieke partijen, mag overlaten alsof deze zaakwaar
neemsters van de kerk zouden zijn' .38 De profetische taak van de kerk krijgt 
alle nadruk. De theocratie beoogt een staat, waarin niet 'maar plaats is 
voor de dienst van God, maar die zelf in al zijn gedragingen en uitingen 
dienst aan God der Openbaring is' .39 'In de staat wordt de existentie geheel 
eschatologisch', zo schreef Van Ruler in zijn dissertatie.40 Later nuanceerde 
hij zijn opvatting dat de politieke partijen zich de christelijke politieke op
dracht wederrechtelijk hadden toegeëigend. 41 

Het thema, dat het oeuvre van de politiek betrokken theoloog W. Aalders 
kenmerkt, namelijk de tegenstelling tussen 'theocratie en ideologie' is 
vooral ontleend aan het denken van Groen van Prinsterer en van De Sa
vornin lohman. 
Vooral de eerste term van het genoemde begrippenpaar krijgt vergeleken 
met Van Rulers concept, een totaal andere invulling en lading. Aalders 
stelt, dat 'het Koninkrijk Gods ... niet natuurlijk, kosmisch, werelds aan
schouwelijk te maken' is. Hij benadrukt - verwijzend naar Luther - de on
gelijksoortigheid' van het wereldlijk en het geestelijk regiment', van staat 
en kerk. Bij de verlossing, verzoening en levensheiliging in Bijbelse zin ligt 
het accent niet in de eerste plaats op het binnenwereldlijk heil. De verbas
tering die dan optreedt, uit zich in 'chiliastische drijverij'. Immers 'de vraag 
naar en de roep om gerechtigheid is nimmer binnen het raam van de ge
schiedenis te beantwoorden. Nog sterker moet het gezegd worden: hoe 
verbetener, hoe fanatieker, hoe totaler de mens de geschiedenis tot heils
proces wil maken, hoe dieper, duisterder en afgrondelijker het onheil is dat 
hij erdoor bewerkt'.42 Wie de geschiede.nis tot een heilsproces wil maken, 

36. Reformatorische maatschappijkritiek, 228. 
37. Idem, 229. 
38. A.A. van Ruler, Visie en vaart (Amsterdam 1947) 27. 
39. Idem, 26. 
40. A.A. van Ruler, De vervulling van de wet (Nijkerk 1947) 533. 
41 . Reformatorische maatschappijkritiek, 231. 
42. W. Aalders, 'Kohlbrugge en het neo-calvinisme', uit: W. Aalders en o: van Heyst (red.), 

---+ 
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verabsoluteert het betrekkelijke en dat voert automatisch tot secularisatie, 
omdat men dan het eeuwige vertijdelijkt. Juist de onderkenning van de be
trekkelijkheid en het onvolmaakte van politieke produkten - zij zijn vat
baar voor afbraak en erosie - schept ruimte voor een niet-ideologisch en 
veelzijdig zicht op hetgeen vanouds met de schepping is bedoeld. Dan ope
nen zich mogelijkheden voor geïnspireerde en christelijk gewortelde po
gingen om hier op aarde de gerechtigheid en solidariteit handen en voeten 
te geven, zonder dat deze ideologisch, chiliastisch zijn belast.43 

De bestaande wereld en het rechtsbestel zijn - aldus Aalders - immers 
'gefundeerd in de scheppingsdaad'. De essentie van dit rechtsbestel is 
kernachtig verwoord in de tweede tafel van de wet van Mozes (functioneel 
voor het wereldlijke regiment) in onderscheid van de eerste tafel (onaf
dwingbaar en de zedelijkheids- en rechtsvraagstukken overstijgend). 
Schrift en historie getuigen volgens Aalders van het aangeduide rechtsbe
stel. En in Europa - en zeker in Nederland - zijn de zegeningen van de 
wederzijdse doordringing van scheppingsgerechtigheid en geschiedenis 
aanwijsbaar in de constitutioneel verankerde vrijheidsrechten.44 

6. H. Dooyeweerd 

Kuyper en Groen gaven ieder op een eigen manier inhoud aan het struc
tuurbeginsel van de soevereiniteit in eigen kring. Schetsmatig wezen zij 
erop dat de kringen ongelijksoortig van aard zijn. 
Maar zij werkten hun ideeën niet echt stelselmatig en systematisch uit. Het 
is de verdienste van Herman Dooyeweerd de gedachte wijsgerig te heb
ben verantwoord. Hij gaf aan het neo-calvinistische gedachtengoed een 
wijsgerige basis. 

6. 1 Dooyeweerds eigen kringen/eer 

Dooyeweerds veelzijdige oeuvre is eigenlijk alleen te plaatsen en te begrij
pen tegen de achtergrond van zijn analyse van de wortels van de Wester
se samenleving. Van daaruit wordt de strekking van zijn filosofie helder. 
Dooyeweerd zet op diverse plaatsen uiteen, dat de moderne samenleving 
zich in een dilemma bevindt dat zijn wortels heeft in het 'klassieke' huma
nisme. Dit humanisme, dat op zich zeer talrijke vertakkingen kent, pendelt 
heen en weer tussen twee met elkaar samenhangende, maar toch strijdige 
en antagonistische waarden: het emancipatie- en het beheersingsmotief.45 

--+ 
Hermann Friedrich Kohlbrugge. Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften ('s-Gravenhage 
1976) 161. 
43. Vgl. W. Aalders, 'Het politieke profiel van het CDA', Civis Mundi, (1980) 105 e.v. 
44. W. Aalders, Theocratie of ideologie (Den Haag 1977) 45. 
45. Vgl. H. Dooyeweerd, Roots of Western Culture, pagan, secular and christian options (To
ronto 1978) 150. Dooyeweerd meent dat er in de geschiedenis van de Westerse cultuur vier 
grondmotieven dominant zijn geweest. Naast het natuur- en vrijheidsmotief van het Huma
nisme noemt hij het Griekse vorm-materiemotief, het rooms-katholiek verankerde natuur- en 
genademotief en het door hemzelf met kracht beleden zondeval- en verlossingsmotief. (A 
new critic of theoratical thought, vol. 1-111, Amsterdam/Philadelphia 1953-1958.) 
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De Renaissance proclameerde de autonomie van de vrije mens. De mens 
is zelf de bron van de ethiek, de moraal, het recht. Vooral de opkomst van 
de (empirische natuur-) wetenschappen gaf een impuls aan het emancipa
tiestreven. De natuur kon in zijn samenstellende delen worden blootge
legd en geanalyseerd. De wetenschap zou de mens een instrument ver
schaffen om over de schepping, met inbegrip van de samenleving, te 
heersen. Van de beheersing zou de emancipatie afhangen. Daarmee is 
volgens Dooyeweerd het innerlijk conflict van het humanisme gegeven; 
de mens wil zich van elke autoriteit ontdoen en hanteert daarvoor de we
tenschap die de werkelijkheid als een keten van causaliteiten opvat.46 En 
dit oorzaak-en-gevolg-denken elimineert vervolgens de vrijheid van de 
mens weer; hij is slechts schakel in een gedetermineerde, wetenschappe
lijk analyseerbare, wereld. 

Dooyeweerd geeft de gevolgen voor talloze levensterreinen van dit inner
lijke conflict van het humanisme aan. De menswetenschappen (psycholo
gie, sociologie, antropologie) offeren de menselijke vrijheid op aan zaken 
als de innerlijke drifthuishouding, de determinerende sociaal-economi
sche produktieverhoudingen of de ruilbetrekkingen. Ook op staatkundig 
terrein blijven de gevolgen niet uit. Wie uitgaat van de 'absolute' vrijheid 
van het individu moet ofwel verzanden in de anarchie ofwel uitgaan van 
een overheid, die gehouden is de wil van het volk (de geaggregeerde in
dividuen) uit te voeren. Die wil mist in beginsel elke normatieve begren
zing. Dat hangt samen met het feit dat het Verlichtingsdenken zijn oor
sprong vindt in het individualisme. Samenlevingsverbanden kunnen dan 
alleen maar opgevat worden als produkten van menselijke interacties en 
vrije menselijke vormgevingen. Ze kennen geen eigen identiteit en geen 
(verplichtend) mandaat. De staat is dan wezenlijk niet verschillend van een 
bedrijf, een school of een vakbond. 'Door haar gemis aan inzicht in en 
waardering van de zin-individualiteit der realiteit in haar ding-structuur 
vertoont de humanistische natuurrechtsleer die onmiskenbare tendens 
tot nivellering van de zin-individuele structuurverschillen.'47 Het onder
scheidende van de staat wordt dan vooral gezocht in de feitelijkheid van 
de macht.48 De rechtsorde komt er - in haar 'voor-positieve zin' - niet 
meer aan te pas. De humanistische staatsleer mist elke innerlijke begren
zing of elk sturend vermogen voor het overheidsoptreden. Het humanis
tisch persoonlijkheidsideaal nivelleert uiteindelijk alle verscheidenheid 
van kringen. 

Dooyeweerd stelt daar een eigen leer van sociale gemeenschappen tegen
over: God schiep alle dingen naar hun aard. De soevereiniteit van kringen 
is in die specifieke aard geworteld. De realiteit kent een verscheidenheid 
aan aspecten, die in elk fenomeen van de tijdelijke werkelijkheid terugke
ren (waaronder het ruimtelijke aspect, het getalsaspect, het biologische, 

46. Idem, 152. 
47. H. Dooyeweerd, De crisis der humanistische staatsleer, in het licht der calvinistische kos
mologie en kennistheorie (Amsterdam 1931) 28. 
48. Idem, 80. 
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historische, sociale, economische, ethische, juridische, morele en geloofs
aspect). De sociale verbanden nu waarin de mens leeft kennen elk voor 
zich een eigen verhouding tussen deze aspecten. Die specifieke verhou
ding bepaalt de typische verbandsaard. Zij verleent eigenstandigheid aan 
de verbanden. De instituties dragen altijd de kenmerken van (twee) 'typi
sche functie(s)'. Dooyeweerd bedoelt daarmee de zogenaamde funderen
de en leidende (of bestemmings-)functie. Het voorbeeld van een gezinkan 

- -····--·--·--·~--·---~~--.~--- -,. ... _ ,~--••o> ~ 

verduidelijken wat hij hiermee aangeeft. Dit verband is volgens Dooye-
weerd gefundeerd in de biologische bloedverwantschap. Het vindt zijn be
stemming als morele liefdesgemeenschap tussen ouders en kinderen. 
Vooral die bestemmingsfunctie is belangrijk. Daarmee wordt eigenlijk ge
zegd dat de activiteiten en handelingen die binnen en vanuit het gezins
verband plaatsvinden, ondanks hun enorme geschakeerdheid gekleurd 
zijn door de (bestemmingsfunctie van de) liefde. Die affectiviteit en ver
bondenheid zijn geen doel op zich, maar stempelen als het ware de geest 
waarmee in het gezin allerlei doeleinden worden nagestreefd. 

Elke samenlevingskring kent zo zijn eigen funderende en leidende functie. 
Elke kring kent een min of meer exclusief en uitzonderlijk karakter. Die ex
clusiviteit waarborgt zijn soevereiniteit. 'Het beginsel van de soevereini
teit-in-eigen-kring ontleent zijn scherpe belijning en kracht aan de ver
schillende aard der samenlèvingskringen.'49 Omdat de kringen allen een 
van elkaar onderscheiden mandaat kennen, is het onmogelijk de ene kring 
boven de andere te plaatsen. Een hiërarchie is niet aan te geven. 

Zoals is gezegd, fundeert Dooyeweerd deze kringenleer uiteindelijk in de 
scheppingsorde. Het gaat om Gods normerende aanwezigheid in de wer
kelijkheid, om het 'schriftuurlijk grondmotief van de schepping aller din
gen naar hun aard'.50 In de loop van de geschiedenis ontwikkelde zich vol
gens Dooyeweerd een gedifferentieerde samenleving, waarin de radicaal 
verschillende geaardheid van de kringen al duidelijker wordt. De gilden in 
de Middeleeuwen bijvoorbeeld waren in zekere zin nog ongedifferentieer
de verbanden: zij fungeerden als broederschap, bedrijf, kerkelijke en poli
tieke gemeenschap en als gezelligheidsverband. Als zodanig hadden zij 
zich een zekere mate van autonomie tegenover de staat weten te verwer
ven. Een autonomie die zij ontleenden aan eenmaal verkregen privileges 
en rechten die op oude gewoonten berustten. Tegenoyer zulke vormen 
van autonomie stelde Dooyeweerd de soevereiniteit van kringen. Een soe
vereiniteit die niet zozeer teruggaat op historisêiiverkregen rechten, maar 
op de kwalitatief verschillende levenswetten van de kringen (naar de ter
minologie van Kuyper). 
Waar de zelfstandigheid van verbanden ten opzichte van elkaar niet op 
verschillen in 'geaardheid' berust, maar afhankelijk is van nadere vormge
ving of decentralisatie, sprak Dooyeweerd over autonomie. De provincies, 

49. H. Dooyeweerd, Vernieuwing en bezinning (Zutphen 1963) 209. 
50. H. Dooyeweerd, 'Een rooms-katholieke visie op de protestants christelijke denkbeelden 
inzake bedrijfsorganisatie en de recente discussie over de grenzen der overheidstaak', Anti 
Revolutionaire Staatkunde (1952) 65 e.v. 
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waterschappen en gemeenten bijvoorbeeld hebben een zekere mate van 
zelfstandigheid binnen het overheidsgebouw. Maar die zelfstandigheid is 
niet principieel, omdat zij alle delen zijn van één {hier: statelijk) verband. 
De mate waarin binnen die ene kring het beleid gecentraliseerd of gede
centraliseerd dient te worden, is een kwestie van opportuniteit. Er is dus 
een principieel verschil tussen de wederzijdse 'autonomie' van de samen
stellende delen van een kring en de 'soevereiniteit' van levenskringen. 
Daarmee is de vraag naar het eigene van de overheid gegeven. 

6.2 De aard van de statelijke overheid 

De staat heeft volgens Dooyeweerd het monopolie van de 'zwaardmacht'. 
Dit machtsaspect (de zogenaamd funderende functie) stempelt, in combi
natie met de leidende functie van de publieke verbandsgerechtigheid, de 
aard van het staatsverband. Het bezit van het monopolie over het geweld 
is namelijk niet voldoende om de staat te typeren. Ook terroristen hante
ren geweld. Alleen waar het geweldsmonopoFe in di.e.mtt.~.!ê.§t v~n q~_~e
rec h~ h ~id, .L~~~-~.P.!§l_~ _.Y.?.!.1~.~~J~Jl~ti.~ ~--~~!1~_r._g~_gy~.rh,w. Ove rh ei ds
bes fu 1te n verliezen dan ook hun legitimiteit en de staat zelf verliest zijn ge-
zag als de grenzen van publieke gerechtigheid overschreden worden. De 
staat is juridisch gekwalificeerd, dat wil zeggen dat het recht zijn optreden 
als 'leidende functie' normeert.51 

f Dooyeweerd heeft geprobeerd die gerechtigheidsnorm uit te werken . Vol
. gens hem moet de overheid het algemeen belang in die zin behartigen dat 
ze strijdende belangen evenwichtig harmoniseert (vergelijk Lohman) met 

· inachtneming van de soevereiniteit van de 'niet-statelijke' samenlevings
kringen (vergelijk Kuyper).52 

Bij de behartiging van het algemeen belang moet zij zich in al haar activi
teiten laten sturen door het recht. 'Het algemeen belang krijgt eerst dan 
zijn innerlijke begrenzing als men de eigen aard van de staat in het oog 
houdt. Het algemeen belang moet als een rechtsbeginsel worden opge
vat.'53 Daarom kan het algemeen belang 'als grondbeginsel van het publie
ke recht nooit verenigbaar zijn met een inbreuk op de interne levenssfeer 
(de soevereiniteit) van de niet-statelijke levenskringen' .54 

Behartiging van het algemeen belang wordt dus gericht door de functie 
van het recht. Zou de overheid bijvoorbeeld het algemeen belang vanuit 
een eenzijdig economisch beginsel behartigen, dan zouden het vergroten 
van de economische groei en het doen stijgen van het welvaartspeil haar 
eigenlijke opdrachten zijn. Efficiency en doelmatigheidsvraagstukken zou
den dan bij haar afwegingen doorslaggevend worden. Wezenlijke grond
rechten zouden dan echter worden aangetast.55 Zo zou de structuur van 
ons pluriforme maar misschien kostbare, onderwijsbestel bijvoorbeeld op 

51. Wanneer er dus veeleer sprake is van verantwoordelijkheid dan van vrijheid. 
52. H. Dooyeweerd, Wijsbegeerte der Wetsidee. Deel 111 (Amsterdam 1936) 401. 
53. Idem, 393 en 400. 
54. Vernieuwing, 211 . 
55. De crisis der humanistische staatsleer, 9. 
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grond van een kosten-baten-analyse als onrendabel beschouwd kunnen 
worden. Het onderwijsvrijheidsrecht is dan het kind van de rekening. Be
scherming van de competenties van niet-statelijke verbanden en het pri
vaatrechtelijk verkeer (de maatschapsbetrekkingen) is wezenlijk met de 
overheidstaak verbonden. De private rechtsvorming binnen de verschil
lende levenskringen draagt per samenlevingsverband een eigen karakter. 
Het kerkrecht is van een andere orde dan het interne bedrijfsrecht of sta
telijke recht. 'Het kerkrecht is naar zijn aard typisch gekenmerkt door de 
bestemming van het kerkinstituut.' Het canonieke recht wijkt daarom prin
cipieel af van het publieke recht, dat de verhouding tussen overheid en 
burgers regelt. Het kerkrecht is gefundeerd in de voor die kerk of religieuze 
groepering geldende levensbeschouwing. Mensen worden bijvoorbeeld 
van de eucharistie of avondmaalviering geweerd, omdat zij het interne 
kerkelijke recht schenden. Kerken kunnen het ongehuwd samenwonen als 
zonde bestempelen of juist legitimeren, de ambtsuitoefening voor man
nen reserveren, een zekere moraal uitdragen, etc. De gehanteerde en 
eventueel afgedwongen regels zullen innerlijk samenhangen met de ge
huldigde geloofsopvatting. Van een dwingende heerschappij is dan geen 
sprake, aldus Dooyeweerd, omdat het hier niet om het publiekrechtelijk 
overheidsgezag gaat. 

6.3 Aard en omvang van de staatsbemoeienis 

De soevereiniteit van de kringen tegenover elkaar ligt verankerd in de kwa
litatieve verscheidenheid. De aard van de kringen loopt uiteen omdat en 
voorzover er sprake is van uiteenlopende leidende functies. De manier 
waarop mensen in gezinsverband met elkaar omgaan is van een andere 
orde dan de verhouding overheid-burger. Zodra de overheid schaars be
schikbare middelen verdeelt, doet zij dat bijvoorbeeld uit het oogpunt van 
rechtvaardigheid. Ouders die een beperkt aantal consumptie-artikelen on
der hun kroost verdelen, zullen dat zeker rechtvaardig doen, maar de uit
werking en motivatie liggen in de uit liefde voortkomende zorg. Voor die 
zorg moet ruimte zijn. Het voorbeeld van het canonieke recht gaf aan dat 
de kerkelijke regelgeving gekleurd wordt door een specifieke geloofsleer 
en niet door het algemeen belang zoals dat bij de rechtsvorming van over
heidswege het geval is. Dooyeweerd was ten aanzien van die statelijke 
rechtsvorming van mening dat van te voren nauwelijks aan te geven zou 
zijn welke taken er in een willekeurig tijdsbestek voor de overheid zouden 
zijn weggelegd. Dat varieert al naar gelang de omstandigheden. Een dis
cussie over meer of minder staatsinterventies levert zijns inziens geen 
voor alle tijden en plaatsen geldend antwoord op. Dreigt een samenleving 
ernstig te ontsporen door oorlogsdreiging bijvoorbeeld dan is wellicht 
meer interventie nodig dan in vredestijd. 

fDooyeweerd kon zich op een aantal belangrijke punten niet vincteu..üJ_d~ .. 
lin rooms-katholieke kring gehuldigde S@§.î.dj2!.!,!~~L~.e. Dit beginsel stelt 

dat de overheid als hoger of meer omvattend verband altijd aanvullend 
moet handelen. Taken die in een lager of beperkter verband niet gereali
seerd kunnen worden, moet de staat uitvoeren. Dooyeweerd vreesde een 
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denken in termen van hoog of laag en meer of minder omvattend, dat de 
kwalitatieve verscheidenheid van levenskringen zou miskennen. Zodra ta
ken worden overgeheveld van de maatschappelijke verbanden naar de 
overheid, levert dat spanningen op met het karakter van de betreffende 
activiteiten. Waar de overheid bijvoorbeeld via openbare instellingen on
derwijs verzorgt, moet dat onderwijs in levensbeschouwelijk opzicht neu
traal zijn . Het uitdragen van een specifieke levensbeschouwing past im
mers niet bij de aard van een staatsverband. De overheid dient aan alle le
vens- en wereldbeschouwingen recht te doen. Niet de omvangsvraag, 
maar de kwaliteitsvraag zou, in de optiek van Dooyeweerd, dan ook de dis
cussie over de taken en bevoegdheden van de overheid moeten domine
ren. 

7. Soevereiniteit in eigen kring; conserverend of kritisch 

Zowel in zijn sociaal-wijsgerige als in zijn politieke kringen kreeg het pro
testantisme na de Tweede Wereldoorlog te kampen met een verstarrend 
dogmatisme. 
In de naoorlogse wijsgerige en politieke debatten domineerden onder an
dere twee (voor dit rapport wezenlijke) vraagstukken. Het ging daarbij om 
de vraag naar 
a. de dragers van de soevereiniteit binnen de verschillende levenskringen; 
b. de onderlinge relaties tussen de verschillende sociale verbanden. 

a. De dragers van de kwalitatief onderscheiden verantwoordelijkheden 
In sociaal-wijsgerig verband werd de vraag naar de dragers van de kwali
tatief te onderscheiden verantwoordelijkheden uitdrukkelijk opgeworpen 
door H. van Riessen. Hij formuleerde naast het structuurbeginsel van de 
soevereiniteit in eigen kring het beginsel van gezag en vrijheid. Binnen 
een samenlevingsverband 'stelt het gezag een bepaalde orde, het organi
seert de samenleving aldaar, geeft voorschriften, het bestraft overtredin
gen enz.'. 56 

In algemene zin zal het gezag, bij het uitoefenen van zijn taak, een even
wicht tussen voorschrift en vrijheid moeten zien te vinden. Waar die ba
lans nu precies ligt, is - nog afgezien van het feit dat Van Riessen daar in 
een duistere passage ook niet al te veel helderheid in weet te scheppen -
voor ons betoog van minder belang dan het gegeven, dat Van Riessen (en 
anderen) een bepaalde categorie personen binnen een samenlevings
kring als verantwoordelijke bij uitstek beschouwt. De ouders in gezinsver
band, het schoolbestuur in de onderwijsinstellingen, de overheid in de 
staatsgemeenschap of de commissarissen en raden van bestuur in de 
economische sfeer zijn de gezagsinstanties die zijns inziens aanspraak 
kunnen maken op soevereiniteit binnen de samenlevingsverbanden. 
Daarmee voltrok zich een op de keper beschouwd conserverende identifi
catie van de voor samenlevingskringen fundamentele leidende beginse
len met de feitelijke dragers van het gezag. 

56. H. van Riessen, De maatschappij der toekomst (Franeker 1978) 85. 
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Het is op zich boeiend te zien hoe R. van Dijk destijds deze verstarring in 
sociaal-filosofische zin in beginsel doorbrak door de normatieve struc
tuurtypen (de leidende norm, waarop het eigen mandaat van de verschil
lende levenskringen berust) te onderscheiden van het feitelijke maat
schappelijke bestel. Beide dekken - gezien ook de gebrokenheid van het 
bestaan - elkaar principieel niet. In Van Dijks ogen was deze samenle
vingsorde van een dubbele realiteit: 'niet maar een registreerbaar objec
tief bestand van feitelijke verhoudingen maar ... tegelijk een normatieve 
orde'.57 De eerste realiteit kon zijns inziens kritisch aan de tweede worden 
getoetst. 

De econoom B. Goudzwaard trok in zekere zin de lijn van R. van Dijk door, 
waar hij de soevereiniteit in eigen kring als een 'naar zijn oorsprong norm
gericht principe', opvatte waarin de dynamische roepiag van overheid en 
samenleving in hun wederzijdse verhouding tot uitdrukking komt.'58 'Het 
middelpunt van iedere levenskring, de oorsprong van zijn samenhang' ligt 
niet in 'het bestaan van menselijk gezag, maar in het bestaan van voor die 
kring typerende goddelijke normen'. Het gezag staat daarom in dienst van 
normen, die gerealiseerd moeten worden. 
In feite zijn alle 'kringbetrokkenen' op een geheel eigen manier verant
woordelijk voor het realiseren van de beginselen, waaraan kringen hun 
soevereiniteit ontlenen. In de politieke sfeer zijn dat naast de praktizeren
de politici, ook de partijleden en de kiesgerechtigde burgers. In de onder
nemingen kennen ook de werknemers hun rechten en verantwoordelijk
heden. In de gezondheidszorg zal een legitieme plaats moeten zijn voor 
patiëntenorganisaties. Gezagsopbouw (een begrip dat nauw verwant is 
met 'roeping' en 'gerechtigheid') vraagt om een actieve bijdrage van alle 
betrokkenen.59 

Een en ander zou zelfs tot een ordenend overheidsoptreden moeten lei
den. Een sociale infrastructuur waarbinnen de verschillende geledingen 
die binnen een kring functioneren gezamenlijk inhoud aan hun roeping 
geven en elkaar over en weer tot verantwoordelijkheid aansporen past 
- aldus onder meer Goudzwaard - stellig bij de protestantse filosofie.60 

Ook H.J. van Zuthem benadrukte het belang van de wederkerigheid van 
normen die uitgaan 'boven het belang van de sociale positie',61 waarbij hij 
pleitte voor een samenlevingsstructuur die recht doet aan 'de bijbelse 
grondmotieven van gerechtigheid en solidariteit'. 
Daarmee werd de basis gelegd voor de overtuiging van het beginselpro
gram van het CDA; de solidariteit en gerechtigheid - alsook het rent
meesterschap - moeten in gespreide verantwoordelijkheid gestalte krij
gen. 

57. Reformatorische maatschappijkritiek, 150. 
58. 8. Goudzwaard, 'Christelijke politiek en het principe van de soevereiniteit in eigen kring', 
AR-Staatkunde (1977) 65. 
59. Vgl. A.M. Oostlander, 'Gezag is gezag, handgreep voor gezagsondermijning', AR-staat
kunde (1975) 98 e.v. 
60. B. Goudzwaard, AR-Staatkunde 1977, 76. 
61. Reformatorische maatschappijkritiek, 156. 
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b. Processen van differentiatie en integratie 
Een ander punt van discussie in protestantse kring was de vraag hoe de sa
menlevingskringen zich over en weer ten opzichte van elkaar zouden moe
ten verhouden. Dooyeweerd had uitdrukkelijk over een (enkaptische) ver
vlechting van de verschillende kringen gesproken en daar vele bladzijden 
in zijn hoofdwerk 'New Critique of Theoretica! Thought' aan gewijd. Toch 
was direct na de Tweede Wereldoorlog de neiging groot om de niet-state
lijke levenskringen scherp van elkaar af te bakenen. Overheidsonthouding 
was het parool. En ook al zag men in dat de ontwikkelingen in het ene ver
band hun uitwerking op andere verbanden niet missen,62 dan nog bleef 
men zeer defensief streven naar een 'verdediging van het interne gezag 
binnen de kringen en verbanden en het verdedigen van de externe vrijheid 
van die kringen en verbanden tegenover elkaar en met name tegenover de 
staat'.63 Men zocht waterdichte schotten tussen de leefsferen op te trekken. 
Het overheidsgezag beperkte men zodanig dat ruim baan werd gegeven 
aan een verabsolutering van onder meer het vrije marktbeginsel. 

Een kentering kon niet uitblijven. Aan de 'stille omwenteling' droeg vooral 
J. Zijlstra het nodige bij door principieel te kiezen voor een geleide econo
mie en door de verabsolutering van het - op basis van de kringenleer 
verdedigde - vrije marktbeginsel aan de kaak te stellen. Evenals Van Dijk 
beklemtoonde hij dat de overheid toe moet zien op een rechtvaardige ver
vlechting van perspectieven. Een noodzaak die juist op basis van de refor
matorische politieke traditie kon worden verantwoord. De overheid moet 
de voorwaarden waarbinnen verbanden functioneren garanderen en van
uit die optiek - waar nodig - regulerend optreden in het maatschappe
lijk verkeer. De gerechtigheid moet niet alleen binnen, maar ook in de be
trekkingen tussen verbanden in gespreide verantwoordelijkheid tot gel
ding worden gebracht. 

Goudzwaard knoopte daar met zijn publikatie 'Kapitalisme en vooruit
gang' bij aan door onder andere de fundamentele onevenwichtigheid van 
de moderne samenleving aan de kaak te stellen. De technologische voor
uitgang en de perfectionering van het produktieapparaat hebben - zo be
toogde hij - een dusdanig hoge prioriteit gekregen, dat andere kringen 
en de hen kenmerkende normen overwoekerd en verstikt dreigen te raken. 
De overheid moet, aldus Goudzwaard, garant staan voor de 'simultane re
alisatie van normen' (vergelijk de verscheidenheid der levenskringen). Hij 
en anderen (waaronder Van Zuthem) pleitten dan ook tegenover de ex
pansionistische en overwoekerende druk van de nutsmaximalisatie en de 
technologische vooruitgang voor een intensievere bescherming van niet
economisch gedomineerde samenlevingssferen, zodat de pluriformiteit 
van de maatschappij beter tot haar recht kan komen. Daarmee krijgen 'de 
normen van recht en ethiek weer hun oorspronkelijke gelding, ook ten op
zichte van wat vooruitgang heet; instituties en samenlevingsvormen 
- waaronder ook de overheid, vakorganisaties en bedrijfshuishoudin-

62. Maatschappij der Toekomst, 96. 
63. Reformatorische maatschappijkritiek, 169. 
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gen - krijgen weer de kans zich overeenkomstig hun verschillende eigen 
verantwoordelijkheid te ontplooien, en valt ook de tomeloze aanpassings
druk op de mens zelf weg'.64 De zelfstandigheid van de kringen betekent 
met andere woorden niet dat deze over en weer autonoom zijn. Het begin
sel van de soevereiniteit in eigen kring kan als dekmantel fungeren voor 
onverantwoordelijke handelingen. Voor een gedrag dat geen rekening 
wenst te houden met de externe effecten, met de gevolgen voor derden. 
Het is integendeel noodzakelijk dat besluitnemers de gevolgen voor de be
staansvoorwaarden waarbinnen de 'overige sferen' opereren expliciet 
verdisconteren in hun afwegingen. Daarmee is het vraagstuk van de orde
ning van de samenleving gesteld. Externe effecten moeten als het ware te
rug worden vertaald naar besluitvormers zelf, zodat er bij de afweging die 
aan de keuzen vooraf gaat, expliciet rekening mee gehouden wordt. Dat 
vergt een samenleving waarin machten en tegen machten, 'countervailing 
powers' elkaar over en weer de spiegel voorhouden (vergelijk de confron
tatiepolitiek waarover het Program van Uitgangspunten spreekt). Er dient 
derhalve een sociale infrastructuur te zijn, waarin het 'inclusieve denken' 
- naar de titel van een boek van F. Boerwinkel - een institutionele inbed
ding krijgt. 

8. Conclusies 

Het bovenstaande laat zich als volgt samenvatten. 

- Het feit dat de invloedssfeer van de kerken in institutionele zin vanaf de 
late Middeleeuwen gestaag is teruggebracht, heeft de erflaters van de 
christen-democratie niet verhinderd om te zoeken naar de politieke be
tekenis van het christelijk geloof. Integendeel. De 'deklerikalisering' 
opent juist wegen voor politici en bestuurders om hun specifieke poli
tieke verantwoordelijkheid, geïnspireerd door de Bijbelse boodschap, 
ten volle te dragen. Het geloof behoudt zijn publieke betekenis. 

- De protestantse politieke filosofie kristalliseerde zich uit rond het begin
sel van de soevereiniteit in eigen kring. Met die term wil deze filosofie 
aangeven dat de verschillende leefsferen kwalitatief van elkaar verschil
len. Kerk, staat, vakbond, onderneming of zorginstelling zijn elk voor 
zich 'meester in de kring van eigen rechten'. Zij kennen alle hun eigen 
mandaat of opdracht die over en weer de relatieve zelfstandigheid van 
de verbanden 'garandeert'. 

- De niet-statelijke verbanden zijn geen dependances of organen van de 
staat. Zij handelen niet als zaakgelastigden van de overheden. De over
heid moet de eigen verantwoordelijkheid van burgers en de verbanden 
veeleer respecteren. Het georganiseerd maatschappelijk leven vervult 
functies, die niet zomaar door de overheden overgenomen kunnen wor
den. 

64. B. Goudzwaard, AR-Staatkunde 1977, 67. 
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- Ook het volk is om bovengenoemde redenen dan ook niet soeverein. 
Ook een politieke democratie is gebonden aan 'bovenwillekeurige' 
rechtsbeginselen. 

- Het is de taak van de overheid om gerechtvaardigde belangen naar de 
maatstaf van het recht te harmoniseren (zie Lohman) met inachtneming 
van de soevereiniteit van niet-statelijke samenlevingskringen (vergelijk 
Kuyper). 

- In christelijk-historische kring leefde sterk het besef dat het Evangelie de 
politicus bewaart voor een ideologisering - in de zin van het streven 
naar een binnenwereldlijke heilstaat - van zijn taakopvatting. Een der
gelijke ideologisering zou - zo was de overtuiging - slechts uitmon
den in een, eventueel getemperd, collectivistisch totalitarisme. 

- In de anti-revolutionaire gelederen was vooral de filosofie van H. Dooye
weerd richtinggevend. Dooyeweerd analyseerde de ontwikkelingen in 
de Westerse samenleving vooral aan de hand van haar natuur- en vrij
heidsmotieven. De mens van de Renaissance en de Verlichting wilde 
autonoom heersen over de schepping en de samenleving en hanteert 
daarbij de wetenschap, die de werkelijkheid als een keten van causalitei
ten opvat, waaraan hij vervolgens zelf onderworpen lijkt te worden. Op 
politiek terrein wordt de principieel onbegrensde vrijheid van individu
en geproclameerd, die uit vrije wil en naar eigen inzichten de overheid 
in het leven zouden hebben geroepen. Een dergelijke autonome wil mist 
în beginsel elke normatieve begrenzing, waardoor fundamentele vrijhe
den opgeofferd dreigen te worden aan de in potentie onbegrensde 
macht van de overheid. 

- Na de Tweede Wereldoorlog leek het er aanvankelijk op dat de idee van 
de soevereiniteit in eigen kring vooral als (conservatieve) buffer tegen 
overheidsoptreden ging fungeren. Al snel 'hervond' de idee haar dyna
miek en ontstond de overtuiging dat de soevereiniteit in eigen kring niet 
alleen overheidsonthouding vergde, maar daarnaast om een actieve be
scherming van de verscheidenheid der levenskringen vroeg. 
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Hoofdstuk IV. De katholieke staats- en 
maatschappijbeschouwing 

1. Inleiding 
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Elke weergave van het van origine rooms-katholieke denken over de poli
tie,~ of de verhouding tussen staat en maatschappij, zal zich rekenschap 
moeten geven van het sterk internationale karakter van het katholicisme. 
Ook al onderging de protestants-christelijke stroming uit ons vorige 
hoofdstuk zeker de invloed van buitenlandse auteurs a~s Tocqueville, Gui
zot, Lamennais, Burke, Stahl etc., zo sterk landsgrenzen-overstijgend als 
de katholieke politieke filosofie, is zij in zekere zin nooit geweest. 
De katholieke kerk is een wereldkerk met een vrij duidelijke hiërarchische 
opbouw. Het politieke denken van katholieken in Nederland ontwikkelde 
zich alleen daarom al wereldwijd. Politici uit katholieke kring refereerden 
en refereren voortdurend aan pauselijke encyclieken en aan bijdragen 
vanuit de diverse bisschoppenconferenties. De bouwstenen van de katho
lieke maatschappijbeschouwing stammen uit uiteenlopende landen en 
zelfs continenten. In onze weergave van de katholieke sociale leer en van 
de visie op de overheid die daarbij past, zal de homogeniteit die er in grote 
lijnen is ook duidelijk blijken, ondanks de geografische en geschiedkundi
ge afstand van de bijdragen. 

Het politieke denken van de rooms-katholieken, zoals dat zich vanaf het 
midden van de vorige eeuw heeft ontwikkeld, draagt alle trekken van een 
polemiek tegen de liberale maatschappij en de beginselen van de Franse 
Revolutie. De kritiek op de moderne 'tot een atomistisch individualistische 
naast elkander-laving misvormde samenleving' hadden de katholieke 
auteurs met hun protestantse broeders gemeen.1 Toch was er verschil van 
invalshoek. Groen c.s. wezen ook vooral op de politieke consequenties 
van de verworven beginselen en de absolutistische dreiging van de volks
soevereiniteit. De rooms-katholieke uiteenzettingen ademden daarente
gen vooral de geest van een protest tegen de sociale gevolgen van de li
beraal-kapitalistische samenleving en de vergaande staatsonthouding op 
sociaal-economisch gebied. 
Men kruiste in deze kring de degens met de liberale staatstheorie, waarbij 
de overheid slechts bewaker van recht en orde is. De sociaal-economische 
invalshoek stempelde de staatsopvatting als deel van de katholieke socia
le leer. Sindsdien kan zij daar niet meer van worden losgemaakt. In het 
vervolg zal daarom eerst worden ingegaan op de wisselwerking tussen 
deze sociale leer, (onder meer aan de hand van de encyclieken Rerum No
varum (1891) en Quadragesima Anno) en de politieke standpunten van ka
tholieke politici hier te lande. Daarna komt de rooms-katholieke staatsop-

1. P.J.M. Aalberse (red.), Politieke Studien (Leiden 1909) 49. 
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vatting wat explicieter aan de orde. Het gedachtengoed van J. Maritain zal 
daarbij centraal staan. Afrondend zullen de naoorlogse kerkelijke docu
menten en politieke ontwikkelingen aan de orde worden gesteld. 

2. Politieke ideeënvorming en pauselijke encyclieken 

2.1 H.J.A.M. Schaepman 

Op 23 november 1877 verscheen in 'De Tijd' het artikel 'Een centrum in het 
Nederlandse parlement'. Thema was: de oprichting van een katholieke 
partij. Herman Schaepman, de redacteur van het dagblad had het artikel 
geschreven. Het luidde een nieuwe fase in voor de emancipatie van het ka
tholieke volksdeel. Een emancipatie die een impuls kreeg bij de Grond
wetsherziening van 1848. Het recht van placet was daarin afgeschaft, vrij 
verkeer met Rome als centrum van het katholicisme werd mogelijk en de 
vrijheid van godsdienst en van vereniging kreeg een constitutionele basis. 
Tot 1848 speelden katholieken in de politiek geen grote rol. Na die tijd wa
ren zij overwegend Thorbeckiaans. Thorbecke had er imm.ers voor ge
zorgd dat de grondrechten in de constitutie van 1848 werden opgenomen. 
Het katholieke volksdeel voelde zich in politiek opzicht verwant met het 
liberalisme. Het steunde overwegend kandidaten van deze richting. De 
relatie bekoelde in de jaren zestig van de negentiende eeuw. Paus Pius IV 
veroordeelde toen het liberalisme in de encycliek Quanta Cura. De Neder
landse bisschoppen vergrootten met hun mandement van 1868 de kloof, 
door te pleiten voor bijzonder onderwijs. Sympathie sloeg om in antipa
thie. Katholieken sloten zich nauwer aaneen en zochten nieuwe bond
genoten, aanvankelijk bij de conservatieve stroming, later meer en meer 
bij de anti-revolutionairen. Katholieke kiesverenigingen werden her en der 
opgericht. Toch kwam het vooralsnog niet tot partijvorming. Met Schaep
man, als politieke ster aan het firmament, werden de eerste stappen in die 
richting gezet. In 1880 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. 
Hieronder willen wij zijn invloedrijke visie- op de staatsinrichting, de ver
houding tussen staat en maatschappij en de taken van de overheid voor 
het voetlicht halen. Niet dat zijn standpunten onomstreden waren. Inte
gendeel. Wel waren zij op termijn richtinggevend en bepalend voor de 
partij. 

2. 1:1 De inrichting van de politieke besluitvorming 
Volksregering (democratie) en volkssoevereiniteit waren geen synonie
men voor Schaepman. Bij de behandeling van de kieswet in 1893 verde
digde de politieke voorman der katholieken de uitbreiding van het kies
recht. Alle macht is van God gegeven maar zij dient tot de gezagsdragers 
te komen via bemiddeling van het volk. 'Bij de toeneming der beschaving, 
de ontwikkelîng van staatsbemoeiing en van vrijheid op staatkundig en 
ander gebied moeten de leden van de staatsgemeenschap hun eigen za
ken in handen nemen.'2 

2. J. Witlox, Schaepman als staatsman, deel 3 (1960) 11. 
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Voor de intensivering van de 'zelf-regering' behoefde, aldus Schaepman, 
geen angst te bestaan. Principieel zag hij weinig verschil tussen de consti
tutionele democratie en de monarchale staatsvorm. Ook het koningschap 
van Oranje kwam eenmaal op wens van het volk tot stand, zo argumen
teerde Schaepman. Maar dit belet niet 'dat het gezag aan dit koningsschap 
verbonden een hogere en betere oorsprong heeft dan de begeerte van het 
volk zelf'.3 

De uitbreiding van het kiesrecht doet aan de hogere oorsprong van het ge
zag niets af. De kiezers besturen niet, dat doen zelfs de gekozenen niet. Bo
ven de wil van de kiezer staat namelijk het recht. Schaepman verwachtte 
zelfs veel van de, ook door Kuyper gewenste, uitbreiding van het kies
recht, maar dan moest eerst het 'grote en krachtige beginsel der soeve
reiniteit in eigen kring tot stand komen: is eenmaal die soevereiniteit in ei
gen kring in de verschillende geledingen en organen van het volk tot stand 
gekomen, dan zal ook optreden een krachtig volk .... '.4 

Evenals Kuyper streefde Schaepman partijvorming op - in zijn geval ka
tholieke - christelijke grondslag na. Reden waarom hij in 1883 in 'Onze 
Wachter' een 'Proeve van een program' formuleerde. In dat spraakmaken
de program erkende Schaepman God als bron van alle gezag (artikel 2). 
Kerk en staat kennen zijns inziens eenzelfde gezagsbron, maar de op
drachten of mandaten verschillen (beginselen 1 en 2 in de inleiding van 
het program). Het staatsrecht is geen kerkrecht, ook al hebben beide bij
voorbeeld de Tien Geboden als richtinggevend voor hun activiteiten te er
kennen.5 Kerk en staat moeten zich beperken tot het eigen rechtsgebied, 
aldus de priester-staatsman. 

2. 1.2 De verhouding tussen staat en maatschappij 
Zoals wij ;zagen sprak Schaepman evenals zijn protestantse collega's over 
het 'grote en krachtige beginsel van de soevereiniteit in eigen kring'. Dit 
beginsel verbond de katholieke en protestantse politieke stromingen. Vrije 
en onafhankelijke kerken, die alle gelijk behandeld worden, scholen die 
door ouders opgericht en bestuurd kunnen worden, zelfstandige politieke 
partijen en een staat die zijn eigen rechtsgebied in acht neemt, zie daar de 
ingrediënten van de samenleving die Schaepman voor ogen stond. ('Wij 
wensen scholen die afhankelijk zijn van de ouders en niet van wisselende 
gemeenteraden').6 In de loop van Schaepmans politieke pionierstocht 
ging de zogenaamde subsidiariteitsidee telkens meer zijn standpunten 
doordringen. Nog vóórdat de invloedrijke encycliek Rerum Novarum in 
1891 verscheen, sprak Schaepman zich uit voor een 'maatschappelijke 
zelfregulering'. De overheid zou slechts subsidiair en aanvullend moeten 
optreden. ('Een oplossing van staatswege is altijd een oplossing op kruk
ken', zo heet het in de toelichting op zijn Proeve). In verband met de socia
le kwestie deed Schaepman uitspraken die een bredere politiek-maat-

3. Ibidem. 
4. Idem, deel 2, 38. 
5. Idem, 234. 
6. Idem, 231 . 
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schappelijke strekking hadden. Zo stelde hij 'wanneer eenmaal dat vereni
gingsleven tot zijn recht gekomen is, dan zal de staat weinig meer te doen 
hebben, dan dat te erkennen. En dan zal buiten de staat om - niet tegen 
de staat in - een maatschappelijke kracht geschapen zijn, die genoeg in
vloed zal uitoefenen om de staatswetten overbodig te maken.'1 

De subsidiariteitsidee werd na de verschijning van Rerum Novarum expli
ciet als 'Grondwet' voor de inrichting van de samenleving erkend. Vol
doende reden om iets dieper op dit kerkelijk document, dat Schaepman 
als erflater van de rooms-katholieke politieke stroming in ons land zo sterk 
beïnvloedde, stil te staan. 

2.2 Rerum Novarum 

De encycliek Rerum Novarum verscheen in 1891. De sociale kwestie staat 
daarin centraal. De encycliek legde de basis voor de katholieke sociale 
leer. De brief van de paus kwam voort uit grote bezorgdheid over het lot 
van de arbeidende klasse in een liberaal-kapitalistische samenleving. De 
miserabele levensomstandigheden en de bittere ervaringen van het pro
letariaat komen voort, zo stelde de kerk, uit de overtreding van de zeden
wet naar zijn sociaal-economische zijde. Een personalistisch motief klinkt 
in de encycliek door waar de brief melding maakt van het lichamelijke en 
stoffelijke gebrek aan middelen aan de kant van de arbeiders 'waarvan het 
gebruik noodzakelijk is voor de beoefening van de deugd'.8 Beoefening 
van die deugd is nodig om het boventijdelijk doel van de mens, het eeu
wige geluk, te kunnen bereiken. 
De maatschappijkritiek van Rerum Novarum kent dus mede een pastorale 
invalshoek. Verbetering van de levensomstandigheden van de arbeiders 
acht het document een harde noodzaak. Rerum Novarum schetste daartoe 
een voor die tijd ambitieus programma: maatregelen inzake de eigen
domsbescherming en -verwerving, de zondagsrust, beperking van de ar
beidsduur, rechtvaardig loon en bevordering van het volksspaarwezen.9 

De staat heeft daarbij een wezenlijke taak. Want deze moet er 'in het alge
meen en op elk gebied, door het gehele stelsel van wetten en instellingen, 
zorg voor dragen en ernaar streven dat uit de bouw en de inrichting van 
de staat vanzelf de welvaart zowel van de gemeenschap als van de enke-
ling voortvloeit'. 10 

• 

De staat moet zorgen voor het algemeen welzijn. Hij bestaat immers als 
gemeenschap uit levende delen en is opgebouwd uit rijke en arme gezin
nen en burgers. De encycliek verwijst naar Thomas van Aquino: 'gelijk het 
deel en het geheel in zekere zin hetzelfde zijn, zo is ook datgene wat aan 
het geheel behoort in zekere zin deel van het geheel'. Daaruit volgt dat de 
staat iedere klasse of stand moet beschermen vanuit de eis van de recht
vaardigheid. De zorg voor het algemeen welzijn fungeert tevens als be-

7. Idem, 224. 
8. J. Grootaars, Kerk en maatschappij. Kerkelijke stellingnamen ten aanzien van het maat
schappelijk gebeuren (Leuven 1982) 30. 
9. C. van Gestel, Sociale leer van de kerk (Bilthoven 1951) 55. 
10. Kerk en maatschappij, 28. 
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grenzing voor de overheidsmacht. Burgers en gezinnen mogen, aldus de 
encycliek, niet door de staat 'geannexeerd' worden. De vrijheid is een 
hoog goed, voorzover zij zich althans niet tegen het algemeen welzijn 
keert en in strijd met de rechten van derden komt. 
'De natuur zelf eist dat het land bestuurd wordt, niet in het belang van de 
overheid zelf, maar in dat van de haar toevertrouwde bevolking.'11 Duide
lijk treedt in de encycliek de voorwaardenscheppende taak van de 
overheid op de voorgrond. Ten behoeve van onder meer 'de uitoefening 
van de deugd', waarover Thomas sprak. Het arbeidsloon moet op een zo
danig niveau liggen dat in het levensonderhoud van het gezin te voorzien 
is. Tijden van rust zijn nodig, omdat de geest anders afstompt en het li
chaam zich teveel afmat. Kinderen en vrouwen moeten tegen economi
sche machten beschermd worden. De algemene staatszorg wettigt een 
bijzondere tussenkomst ten behoeve van de arbeiders. Ze maken namelijk 
in al hun zwakheid en weerloosheid een ten onrechte miskend deel van de 
samenleving uit. 

Leo XIII overschreed met deze encycliek de grenzen die het kapitalistisch
liberalisme voor de staat had getrokken. Desalniettemin waarschuwt de 
encycliek met klem tegen totalitaire staatsregimes, voor de socialisatie 
van alle produktiemiddelen en voor de eliminatie van alle privébezit. Die 
huiver voor staatsalmacht krijgt een pregnante uitdrukking in het sociaal
ethische beginsel van de subsidiariteit. Daarmee wordt aangegeven dat 
de overheid slechts subsidiair, dat is aanvullend moet optreden. De behar
tiging van het algemeen welzijn, de zorg voor een rechtvaardig loon die 
het 'de arbeider toe moet laten deel te nemen aan de weldaden der be
schaving', de zorg voor een menswaardige arbeidsduur en dergelijke 
komt niet alleen toe aan de overheid. In eerste instantie is het de samen
leving zelf die daaraan vorm moet geven. Het recht op vereniging is dan 
ook belangrijk. Leo XIII schreef: 'De eerste plaats komt toe aan de werklie- · 
dengilden. Het is de mens van nature geoorloofd zulke particuliere vereni
gingen op te richten en de staat is ingesteld om de natuurlijke rechten te 
beschermen en niet om ze te vernietigen.'12 De overheid moet zich dan ook 
'niet ongepast inlaten' met de behartiging van de sociale belangen. Deze 
aangelegenheden moeten zoveel mogelijk worden overgelaten aan ver
enigingen van werklieden. Zo nodig zal de staat hulp en steun kunnen bie
den en aanvullend op kunnen treden. Rerum Novarum noemt het recht op 
vereniging een natuurrecht. De staat dient dat natuurrecht te respecteren 
en de werknemers zelfs aan te moedigen daar gebruik van te maken. Hij 
moet zich 'hoeden voor inmenging in hun innerlijke organisatie en hun 
bedrijvigheid, want levenskringen worden opgewekt door een innerlijk 
beginsel, terwijl ingrijpen van buitenaf verlamt'.13 De staat is er ten dienste 
van de vrijheid en van de zedelijke taak van de gemeenschap en vervult 
daarom slechts een aanvullende rol. In beginsel blijft zij echter wel verant
woordelijk voor de sociale rechtvaardigheid. Als het vrije verenigingsle-

11. Idem, 31. 
12. Kerk en maatschappij, 43. 
13. Ibidem, 91. 
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l ven de solidariteitstaak namelijk niet oppakt, ligt er een taak voor de over
heid. 

De invloed van de encycliek op het denken van Schaepman is behoorlijk 
groot geweest. De strijd tegen het autocratisch-liberale bewind streed hij 
nu niet alleen meer ter wille van de vrije school en de vrije kerk, maar ook 
ruimde hij meer plaats in voor de sociale overheidstaken. In zijn prille Ka
merjaren wees hij staatsbemoeiing op dit punt af. Het was het domein van 
de charitas. Rond de jaren negentig gooide hij het roer om. Overheidsin
terventie en wetgeving zijn, op grond van het subsidiariteitsbeginsel 
noodzakelijk, zo stelde Schaepman, omdat de veerkracht en de zelfcorrec
tie in de samenleving tekort schieten. Een correctie die niet zozeer van ker
kelijke oorsprong (charitas) behoorde te zijn, maar uit diende te gaan van 
de werklieden. Zelfwerkzaamheid was Schaepmans devies, maar zodra de 
maatschappelijke potenties tekort schieten, moet de overheid aanvullend 
optreden. Sociale wetgeving achtte hij nodig, maar op termijn moest wor
den toegewerkt naar de maatschappelijke vormgeving die de overheids
interventies overbodig zouden maken. Overbodig omdat de tegenkrach
ten in de samenleving zelf tot ontwikkeling gebracht zouden ztjn. Schaep
man dacht behalve aan het ontstaan van corrigerende vakbonden, tevens 
aan Kamers van Arbeid - organen uit de arbeidswereld - met min of 
meer verordenende bevoegdheden. De overheidscorrecties dienden in 
feite de maatschappelijke zelfcorrectie te motiveren. 'Men moet hetgeen 
men bereiken wil niet onmiddellijk maken tot een onderwerp van wetge
ving', maar veeleer de vitaliteit van de samenleving aanmoedigen.1

• 

2.3 W.H. Nolens (1860-1931) 

Opvolger van Schaepman als politiek leider van de Nederlandse katholie
ken was de priester W.H. Nolens. In 1896 kon hij zijn intrede in de Tweede 
Kamer doen. In zijn maiden-speech in december 1897 stelde hij dat voor 
hem het sociale beleid op de voorgrond zou staan. De invloedrijke ency
cliek Rerum Novarum lag aan de basis van zijn sociale politiek, die hij van
af 1910 als fractievoorzitter van de katholieken voerde. Van een katholieke 
politieke partij was ondertussen nog niet echt sprake. In 1904 hadden de 
plaatselijke kiesverenigingen zich verenigd in een Algemene Bond, die het 
als zijn taak zag korte actieprogramma's te formuleren en verkiezingsstra
tegie_ën te bespreken met mogelijke coalitiepartners. In 1926 werd uitein
delijk de rooms-katholieke partij opgericht, indirect gestimuleerd door No
lens. 

2.3. 1 Natuurrecht en democratie 
Nolens is sterk beïnvloed geweest door Thomas van Aquino. In 1890 pro
moveerde hij tot doctor in de staatswetenschappen te Utrecht met een 
proefschrift getiteld 'De leer van den Heilige Thomas van Aquino over het 
recht'. 15 Daartoe was hij geïnspireerd door de in 1879 verschenen ency-

14. Schaepman als staatsman, 223. 
15. W.H. Nolens, De leer van den Heilige Thomas van Aquino over het recht, 1890. 
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cliek Aeterni Patris van Paus Leo XIII, welke de Thomistische denkwijze 
aanprees. Deze wijsbegeerte bood, aldus de paus, de mogelijkheid chris
telijk denken te verbinden met het bevorderen van het welzijn der mens
heid.16 Gedurende zijn hele leven bleef het gedachtengoed van Thomas 
van Aquino een inspiratiebron van Nolens' denken en politieke handelen. 
Leidraad daarbij was de gedachte dat voor 'de bemoeiing van de over
heid' met het maatschappelijk leven een 'rechtsgrond' aanwezig moest 
zijn. Het handelen van de overheid moest uitgaan van de 'onveranderlijke 
grondslagen van zedelijkheid en recht, dat wil zeggen van de erkenning 
van de natuurrecht'.11 Dat natuurrecht stelt grenzen aan de staatsactivitei
ten; het normeert de overheid. Nolens gaat er evenals Thomas vanuit dat 
de mens een door de Schepper vastgesteld einddoel heeft te bereiken. 
Zelfverwer~~,lijking !§.., d~~~-~,,-~~~~~~IJ~..Y.9.QL~t~€i,!; het streven 
naar volmaaktheid is met het wezen van de mens verbonden. Het laatste 
einddoel van de mens is de kennis van God. Het aardse leven en de inrich
ting van de samenleving dienen op die verheven taakstelling afgestemd te 
zijn. Het gemeenschapsleven, de aardse bezittingen en dergelijke hebben 
slechts waarde voorzover zij middel zijn ter bereiking van het einddoel.18 

De mens beantwoordt niet automatisch of instinctmatig, de natuurlijke 
neigingen volgend, aan zijn bestemming. De mens is een redelijk wezen 
met een wil. Hij is verantwoordelijk voor de mate waarin hij aan het uitein
delijke doel voldoet. Mensen kunnen van de goddelijke wil of zedelijke na
tuur afwijken. Ook het sociale bestaan, de samenleving, de intermenselij
ke betrekkingen kunnen de finaliteit van de mens, de zelfverwerkelijking, 
in de weg staan. Anderzijds hebbenpersonen voor het bereiken van .het 
eindd9el _çte_9,_~~-~-~~.9hê.È~:~Q.9siJg .. be nÏens._Eii-êen ·sodäalw·ë-zër,·,crrë rifet 
in zichzelf rust, maar biologische, affectieve, zedelijke en geestelijke be
hoeften kent. Het is nu, aldus Nolens, in navolging van Thomas, een kwes
tie van recht, om een zodanige inrichting van de samenleving te garande
ren, dat de mens zijn einddoel kan bereiken en zijn zedelijke plicht kan ver
vullen.19 De overheid moet de verdelende rechtvaardigheid behartigen. 
Het gaat om 'die verhoudingen, die het begrip van noodzakelijkheid .... in 
zich bevatten'.20 Tegenwoordig zouden wij spreken van de noodzakelijke 
bestaansvoorwaarden. De macht van de overheid, die immers het recht 
moet afdwingen,21 strekt zich dan ook niet uit tot alle intermenselijke be
trekkingen. Relaties van vriendschap, naastenliefde en dergelijke vallen 
niet direct onder het bereik van de gepresenteerde definitie. Een rechtsor
de en de instandhouding van de voorwaarden, noodzakelijk voor het be
reiken van het einddoel, vielen voor Nolens samen. De menselijke wetge
ving heeft 'ten doel de instandhouding der gemeenschap, als middel tot 
bereiking van het hoogste doel van de mens en met dit doel zijn tevens de 
grenzen van alle gezag aangewezen' .22 De hogere maatstaf is de goddelij-

16. J.P. Gribling, Willem Hubert Nolens 1860-1931 (1978) 17. 
17. Idem, 117. 
18. De leer van den Heilige Thomas van Aquino over het recht, 45. 
19. Idem, 87. 
20. Idem, 64. 
21. Idem, 124. 
22. Idem, 134. 
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ke wet en de natuurwet. Nolens normeerde met een beroep op Thomas 
het positieve recht vanuit het natuurrecht. Het laatstgenoemde recht zou 
om menselijke vormgeving vragen. Evenals Schaepman koos hij voor een 
zo breed mogelijke betrokkenheid bij die vormgeving. Ook hij was een 
groot voorstander van de parlementaire democratie. 

2.3.2 De verhouding tussen staat en maatschappij en de taken van de 
overheid 

Hierboven gaven wij al aan dat Nolens zich evenals Schaepman sterk 
oriënteerde op de encycliek Rerum Novarum. De overheid moest volgens 
Nolens botsende (gerechtvaardigde) belangen harmoniseren, de voor
waarden garanderen waarbinnen personen en gemeenschappen hun 
doelen nastreven en de vrijheid van personen, gezinnen en andere ge
meenschapskringen eerbiedigen. In zijn toelichting op het program van 
1918 schetste Nolens het beeld van een overheid, die zich baseert op de 
natuurrechtelijke beginselen, de Decaloog, de kleine Catechismus en de 
politiek-relevante encyclieken. Achtereenvolgens noemde Nolens onder 
meer: 
- handhaving van de rechtsorde en de vrede in nationaal en internatio-

naal opzicht; 
- uitbreiding van de sociale wetgeving; 
- handhaving van de christelijke beginselen in de huwelijkswetgeving; 
- belastingheffing naar draagkracht; 
- wettelijke regeling van het collectieve arbeidscontract; 
- bevordering van de nijverheid, bestrijding van de werkloosheid. 

Conform Schaepmans ideeën over het subsidiaire overheidsoptreden 
hoopte ook Nolens op een krachtige zelforganisatie in de samenleving, ter 
correctie van maatschappelijke misstanden. Zijn gedachten gingen daar
bij uit naar publiekrechtelijke (bedrijfs-)organisaties, maar deze moesten 
van onderaf geleidelijk groeien (zo ook Aalberse). Anderen uit de partij 
meenden echter dat de maatschappelijke herstructurering van bovenaf en 
snel moest plaatsvinden (via de staat afgedwongen). De publiekrechtelijke 
organisaties zouden verordenende bevoegdheden moeten krijgen (J . Ver
aart).23 Zeer ingenomen was Nolens met het verschijnen van de encycliek 
Quadragesima Anno van Paus Pius XI in 1931 , veertig jaar na Rerum No
varum. Een aanvulling op laatstgenoemde 'sociale grondwet' zag daar
mee het licht. De nieuwe encycliek was voor hem - en met name voor de 
jonge katholieke politici - een aanmoediging om te werken aan betere 
sociale verhoudingen. Hieronder zullen de hoofdlijnen van deze encycliek 
voor het voetlicht worden gehaald, waarna resumerend de belangrijkste 
kernbegrippen van de rooms-katholieke sociale leer de revue zullen pas
seren. 

23. J .P. Gribling, Uit de geschiedenis van de KVP, Politiek perspectief, (november/december 
1976) 32. 
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2.4 De sociale leer in de encyclieken van Paus Pius XI 

Bij de veerti_gste verjaardag van Rerum Novarum verscheen Quadragesi
ma Anno (1931 ). Deze encycliek is systematischer van opzet dan de voor
gaande. De toestand van de arbeiders wordt in een bredere context ge
plaatst. Evenals Paus Leo XIII zocht Paus Pius XI naar een christelijk (so
ciaal) antwoord op het liberale kapitalisme en de dreiging van het totali
taire fascisme en communisme. 

In zijn encyclieken sloot Paus Pius XI aan bij de noties van het burgerrecht 
en de sociale rechtvaardigheid. In Divini Redemptoris schreef hij al: 'Het is 
juist aan de sociale rechtvaardigheid eigen van een ieder te eisen al wat 
voor het gemeenschapswelzijn nodig is'.24 Dat welzijn is in de eerste plaats 
gediend bij het beginsel van de ruilrechtvaardigheid; een rechtvaardige 
contractuele relatie tussen werkgevers en werknemers. De arbeider moet 
in staat zijn in de behoeften van zijn gezin te voorzien. Keerzijde van deze 
medaille is dat buitensporig hoge lonen vermeden moeten worden zodra 
zij een optimale werkverschaffing tegengaan. In het kader van de sociale 
rechtvaardigheid zal werkloosheid bestreden moeten worden. Via 'ge
meenschappelijk overleg en de ruimst mogelijke eensgezindheid' zal de 
loonhoogte afgestemd moeten worden op de arbeidsmarktverdelingen, 
zodat 'zoveel mogelijk arbeiders werk kunnen vinden en voldoende inko
men voor hun levensonderhoud krijgen' .25 

In de derde plaats zal het de arbeider gemakkelijk gemaakt moeten wor
den 'een bescheiden fortuin te verzamelen om aldus de wonden van het 
pauperisme te voorkomen: zolang men voor hen geen voorzorgsmaatre
gelen heeft door openbare of particuliere verzekeringen tegen ouderdom, 
ziekte en werkloosheid' (Divini Redemptoris, 1937).26 

In het verlengde daarvan lag de opmerking van Paus Pius XI in Ouadrage
simo Anno dat het looncontract aangevuld zou kunnen worden met 'be
standdelen ontleend aan het contract van de vennootschap'. Arbeiders 
kunnen op die manier 'in zekere mate deelnemen aan het bezit der onder
nemingen, aan hun beheer en aan de winsten die zij voortbrengen'.21 Het 
euvel van de ongelijke verdeling van het bezit kan daarmee uit de wereld 
worden geholpen, zodat de 'verdeling van de aardse goederen meer in 
overeenstemming' gebracht kan worden 'met de normen van het alge
meen belang'.28 Paus Pius XII wees ook op de band tussen privaat bezit en 
persoonlijke waardigheid. De mens heeft een stoffelijke basis nodig om 
zijn zedelijke plichten te kunnen vervullen. Bezitsconcentratie in de han
den van enkelingen is in strijd met het natuurrecht, omdat alle mensen op 
grond van hun schepsel-zijn van nature een algemeen recht bezitten op 

24. Ibidem, 97. 
25. Encycliek Quadragesima Anno. Herstel der sociale orde. 
26. Sociale leer, 100. 
27. Quadragesima Anno, 37. 
28. Sociale leer, 128. 
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aardse goederen.29 In uiterste nood is zelfs diefstal niet verwerpelijk, aldus 
de sociale leer. 
De beste methode om die algemene bestemming van de aardse goederen 
te realiseren is die van een rechtvaardige op het algemeen welzijn toege
sneden vorm van privaat bezit.30 Dat moedigt namelijk naast het verant
woordelijkheidsbesef ook de ontplooiing van de talenten aan en boven
dien biedt het garanties voor de persoonlijke vrijheid. 

In navolging van Paus Leo XIII benadrukt Paus Pius XI het s-ubsidiariteits
en solidariteitsbeginsel. 'Het eens zo rijke en door verschillende groepe
ringen harmonisch ontwikkelde sociale leven is ontwricht. Ja, zo goed als 
uitgeroeid.'3 1 

Dat levert het gevaar op dat de overheid met een bijna oneindig aantal zor
gen en plichten overstelpt en overladen wordt. Zij neemt dan alle lasten 
op zich, die de opgekomen organisaties in het verleden droegen. Het is 
een onrecht en verstoring van de goede orde, zo vervolgt de encycliek, om 
hetgeen door een kleinere gemeenschap gedaan kan worden 'naar een 
groter en hoger in rangorde staande gemeenschap te verwijzen'.32 Daar
om moet de sociale politiek zich bezighouden met het herstel der beroeps
standen. Quadragesimo Anno pleit voor verenigingen van privaatrechte
lijke aard. Een sociale en juridische orde moet tot stand gebracht worden 
die bescherming van de staat verdient, nadat deze de lasten die niet bij 
hem thuishoren heeft afgelegd. 
De encycliek waarschuwt in dit verband voor een bepaalde vorm van 
{staats-)corporatisme, waarbij 'afgevaardigden van patroons- en werklie
denorganisaties van eenzelfde vak of beroep' een raad vormen die 'als 
een echt staatsorgaan en als een staatsinstelling het oppertoezicht over de 
organisatie zelf' krijgt.33 De staat st_elt ~icll ht~r if.1 _c;Je_pla~ts véin _ ~!:t earticu
liere initiatief 'terwijl hij zich tot de noodzakelijke en voldoende h.uJ.c..iou 
-!J'.2.~~i!ilï~!i~Jr!~if.?:-i=feî'bureäU"êr'atîsclîë-enp-Olfüêl(:gèoriëniëër.de karakter 
van dergelijke raden wordt aan de kaak gesteld. 

De staat moet het zelf-organiserend vermogen van de maatschappij on
dersteunen en bevorderen. Want in een staat 'die nog maar een stuifmeel 
van alleenstaande individuen betekent, dreigt het individu verpletterd te 
worden door de staat en de staat door een lawine van zorgen'.34 De staat 
moet de 'natuurlijke' rechten van het gezin en de andere groeperingen 
eerbiedigen. 

2.5 Persoon-zijn, solidariteit en subsidiariteit 

Aan de sociale encyclieken en de politieke opvattingen van de katholieke 

29. Idem, 117. 
30. Idem, 120 
31 . Quadragesima Anno, 36. 
32. Idem, 37. 
33. Idem, 42. 
34. Sociale leer, 248. 
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politieke voorlieden ligt een drietal beginselen ten grondslag. Meer of 
minder expliciet zijn zij al toegelicht via de bespreking van het denken en 
handelen van Schaepman en Nolens en de encyclieken die hen inspireer
den. Hieronder zullen zij in samenhang en als het ware ideaal-typisch nog 
eenmaal belicht worden. 

- Het persoon-z,i.i.!L 
Kenmerkend voor het perspectief van persoon-zijn is dat uit het wezen van 
de mens criteria worden afgeleid, waaraan de samenlevingsorde moet 
voldoen. De aard van de persoon stelt eisen aan de inrichting van de sa
menleving. 
In het perspectief van het persoon-zijn ziet men het eigene van de mens 
gelegen in de zogenaamde ethisch gefundeerde relationaliteit. De mens is 
een relationeel wezen. Hij staat altijd in een verhouding1ot de schepping~ 
zijn medemens-erÏeÎÏGod. De kwaliteit van de relaties, die als zodanig met 
het mens-zijn gegeven zijn, blijkt afhankelijk te zijn van menselijke vorm
geving. De mate waarin de betrekkingen, die mensen over en weer onder
houden, voldoen aan het verplichtende element dat erin besloten ligt, is in 
zekere zin afhankelijk van de menselijke persoon. In die zin sporen ethiek 
en vrijheid met elkaar, of beter: zijn zij twee zijden van eenzelfde medaille. 
Beslissend nu is dat kwaliteit van de relaties die mensen onderling onder
houden, dus de mate waarin het intermenselijke verkeer verantwoord, 
rechtvaardig, of moreel is, terugwerkt op de persoon zelf. In die zin heeft 
de mens zichzelf tot opdracht Vrijheid is alleen daarom al geen vrijblij
vendheid, laat staan onafhankelijkheid. Het relationele is een fundamen
teel (zowel biologisch, als sociaal en religieus verankerd) gegeven, dat om 
een ethische vormgeving vraagt, ter wille van onder meer de persoons
ontwikkeling zelf. Mens-zijn vereist derhalve engagement, betrokkenheid 
op de ander. De mens is zichzelf tot opdracht. Een en ander betekent na
tuurlijk niet dat aan deze opdracht een egoïstische perfectioneringsijver 
ten grondslag kan liggen. Verantwoorde intermenselijke relaties vragen 
als zodanig om een authentieke onderlinge 'zorg', welke zich niet 
verdraagt met een instrumentele benadering van de mens. Daarnaast ver
onderstellen zij dus vrijheid als keerzijde van die verantwoordelijkheid, zo
dat de persoon met vallen en opstaan zelf kan leren van het leven. 

- De sociaal-ethische beginselen van §.Olidariteit en §Ubsidi..§1~ 
Dat de verhoudingen die mensen met elkaar aangaan een verplichtend 
element kennen, is in het licht van het bovenstaande duidelijk. Het inter
menselijke gedrag dat zich verduurzaamt in sociale structuren en samen
levingspatronen zal, gegeven ook de menselijke vrijheid, in meer of min
dere mate beantwoorden aan de beginselen van de sociale ethiek die met 
het persoon-zijn van de mens zijn gegeven. 
Twee sociaal-ethische richtlijnen keren in de rooms-katholieke documen
ten telkens weer terug, te weten het solidariteits- en subsidiariteitsbegin
sel. De solidariteit wordt beschouwd als de ethische band die mensen ver
t.'l!iil-:-oe eis tot soliaàriteifwördTäëfüeei""wäïii~êië'p'èrsön"ën nTêtmeer af.: 
zonderlijk (de persoonlijke verantwoordelijkheid!) aan de eigen bestaans
voorwaarden kunnen voldoen. Mensen hebben in algemene zin recht op 
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elkaars ondersteuning en bijstand zodra zijzelf geen verantwoordelijkhe
den meer op zich kunnen nemen (om welke materiële, psychische, sociale 
redenen dan ook). De organisaties en instellingen nu, waarin mensen hun 
onderlinge solidariteit praktizeren, zijn zeer uiteenlopend. De katholieke 
sociale leer onderscheidt er een aantal expliciet: 
- de natuurlijke gemeenschappen die een zekere universaliteit kennen, 

zoals de familie of het gezinsverband en de politieke gemeenschap; 
- de verbanden die op basis van vrijwilligheid tot stand komen. 

Een tweede indelingscriterium is te vinden in het onderscheid tussen vol
komen en onvolkomen samenlevingen. De staat is (idealiter) als een vol
komen samenleving (societas perfecta) in staat zijn burgers alle zaken te 
garanderen die zij voor hun aardse bestaan nodig hebben (de toedelings
of verdelende rechtvaardigheid). Hij hoeft hiervoor ideaaltypisch gezien 
niet op een omvattender samenlevingsvorm terug te vallen. De kerk over
koepelt op haar beurt weer de staat. 
In al deze instellingen en organisaties werkt het sociaal-ethische beginsel 
van de solidariteit in meer of mindere mate door, hetzij vanuit een geza
menlijk overeengekomen taakstelling, hetzij uit hoofde van ·een gemeen
schappelijke, vooral gevoelsmatige verbondenheid . 

Het sociaal-ethische beginsel van de ~ubsidiariteit, de mogelijkheid om de 
samenleving in vrijheid op te bouwen, wortelt uiteindelijk in de specifieke 
roeping van de mens die zichzelf tot opdracht heeft. Vanuit hem wordt de 
maatschappij opgebouwd. 
In eerste instantie in dE::.,X2!.!!LYA!12~~!1~.1ll.YifüJS!L9.~JJlg§.D,§.f!lJ!P: het fami
lieverband. Maar omdat deze verbanden niet volledig in alle behoeften 
kunnen voorzien, Qr~aniserEfilliL~ op ~ .!2,...~eu.~~!2.:~in o!11vattender 
same.n~e~~QS'!9It!l~P- Deze w2r~9-E!QJ~«?.!t~--~~1!,~~ u~,Y~!~ (staats-}ge
i:!1~~~s~_h.a.p..Jjj~J.Q.~?I~t 9P .. 9.~ ... Y,~_cd.e,le.nd.e .. re.c.ntvéiardighe,iq~ ... 9g_1r:iJ~greerd. 
De subsidiariteitsidee gaat dus uit van ~.en o.rganische samenlevingsop
bouw. In beginsel zijn de verbanden~~áQ,Y.\J..!J~nd van aard. Wel moet aan 
de minder omvangrijke gemeenschappen, alsook aan de afzonderlijke 
personen zoveel vrijheid worden toegestaan als op grond van het alge
meen welzijn toelaatbaar is. Het subsidiariteitsbeginsel is dus uiteindelijk 
een principe van de sociale bewegingsvrijheid.35 De spreiding van verant
woordelijkheden krijgt als het ware een pyramidale vorm en moet een zo 
breed mogelijk dragend vlak kennen. De staat als volkomen gemeenschap 
zal aan de verbanden en de personen zoveel mogelijk eigen initiatief moe
ten overlaten. De vrije zelfactiviteit is beperkt, voorzover op lagere niveaus 
taken niet uitgevoerd kunnen worden. Zij behoort anderzijds beperkt te 
worden waar een zodanig gebruik van de vrijheid wordt gemaakt dat het 
algemeen welzijn onder ongeoorloofde druk komt te staan.36 

35. Vgl. J . Maritain, Mens en staat (Tielt/Den Haag 1966) 31 e.v . 
36. Idem, 33. 
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3. Een katholieke staatsbeschouwing 

Het perspectief van het persoon-zijn en de sociaal-ethische beginselen 
van de subsidiariteit en solidariteit maken het hart van de katholieke 
mens- en maatschappijbeschouwing uit. Langs de lijnen van deze begin
selen is dan ook in katholieke kring systematisch over de aard en de taak 
van de overheid nagedacht. Zeer grondig en systematisch is dat onder 
meer gedaan door de politieke filosoof J. Maritain. In zekere zin heeft hij 
in katholieke kring een vergelijkbare positie ingenomen als H. Dooye
weerd bij de protestantse 'broeders'. Hieronder zal dieper op zijn oeuvre 
worden ingegaan. Zijn werken kunnen model staan voor de zo invloedrij
ke Thomistisch geïnspireerde staatsvisie. 
De studies van Maritain over de staat vinden hun oorsprong in de be
zorgdheid over de ontaarding van de staatsmacht en over de dreiging van 
het totalitarisme. Vanuit die zorg sprak Maritain zijn voorkeur uit voor het 
parlementaire democratische stelsel. Dat garandeert het best dat de mens 
subject, fundament en doel van het staatsgezag blijft. De uitwerking, die 
Maritain aan de democratie-idee gaf, is erg invloedrijk (geweest) in katho
lieke kringen. De hier geboden analyse van de katholieke staatsbeschou
wing zal zich dan ook vooral op zijn werk oriënteren. Centraal in het werk 
van Maritain staat de normering van de overheidstaak. Een normering die 
zijns inziens slechts mogelijk was voorzover er helderheid zou bestaan 
over het wezen van de soevereiniteit van de staat. De overheid behoort 
geen absolute macht over haar onderdanen en over het maatschappelijk 
leven te bezitten. Zelf normeert hij de macht van de overheid vanuit een 
drietal invalshoeken. Hij hanteert daarvoor procedurele, maatschappelijk
structurele en personalistische argumenten. 

3. 1 De staat als deel van de politieke maatschappij 

Maritain maakt een uitdrukkelijk onderscheid tussen de politieke maat
schappij of de gemeenschap als politieke eenheid enerzijds en de staat an
derzijds. Het eerste staat voor het geheel, het tweede voor het - hoog
ste - deel van het geheel.31 De politieke maatschappij is gericht op het al
gemeen welzijn en in die zin de volmaaktste van alle tijdelijke groeperin
gen. Het is het geheel waarvan de staat deel is. Een gespecialiseerd deel. 
Hij is gespecialiseerd in de behartiging van het welzijn van het geheel. Hij 
vervult die taak met een gezag, dat verleend is door het volk. Daarom is de 
staat niet soeverein. Hij bezit de macht niet krachtens een natuurlijk recht. 
Staatsmacht is verkregen macht. Het volk vervreemdt zijn politieke rech
ten anderzijds zeker niet op een moment, dat het een regering kiest. Het 
blijft krachtens het recht op zelfbestuur toezicht uitoefenen op de staat, die 
het algemeen belang behartigt. Slechts de uitoefening van het recht ge
beurt door de staat. Het recht op politieke participatie is als zodanig onver
vreemdbaar. 

37. Idem, 24 e.v. 
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3.2 De pluralistische democratie 

Maritain kiest principieel voor een - personalistische - democratie, 
waarin alle betrokkenen stemrecht hebben en actief deel uitmaken van de 

~f~~~~~:isgc~~=-enschap. ~~~.!..~.~1 .. ~!-.9.~!-,,~-~D ... 2~~.9.sr_~.!.l~ ... Q~LQ~.flnLt!e 
r " "~ 
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Een staat, die in zijn boezem niet de culturele, filosofische en religieuze di-
versiteit respecteert, kan op 'het etiket' democratie geen aanspraak ma
ken. De staat heeft de plicht om de pluriformiteit van de samenleving en 
de sociale diversiteit te beschermen. 
Met deze gedachte verwoordde Maritain op een eigen manier het subsi
diariteitsidee. Ook volgens hem is de politieke maatschappij gericht op het 
algemeen welzijn. In die zin is zij de volmaaktste van alle tijdelijke groepe
ringen. Zij omvat als hogere eenheid zowel het gezinsverband als de tal
rijke andere speciale gemeenschappen, ontsproten uit het vrije initiatief 
der burgers. Zij behoren een zo groot mogelijke zelfstandigheid te genie
ten. Het hoogste gezag wordt belichaamd door de staat, gericht als hij is 
op het algemeen welzijn. Maar dit hoogste gezag heeft een dienende func
tie. 'Wanneer wij zeggen dat de staat het hoogste deel van de maatschap
pij is, dan betekent dit dat de staat boven de andere organen of collectieve 
delen van de maatschappij staat, maar dat betekent niet dat hij hoger zou 
staan dan de maatschappij zelf. Het deel is als zodanig ondergeschikt aan 
het geheel.'38 Zodra de staat zelf func!j~s ..uiL Y'idl 9.~.f~!1§.~ .D..1S.k~n og zich 
yye 1" n ~T.J!,~ .. 2!~ ... ~J.fl~J).!ütl9..t.tu~.t .te.rx.e.i.o,)ra o .d~ m.~l!t~,Ç-~ê,P.PH .. ~JJ...b.a.a.r.JL~~ 
~~e~5!~.,.9LQ~~-~.!:!.~~~11QLen, i§..~~'"'~p_rn_~l;!~Y.~n ilJe9iliem" O'!~.Itu~i dsQptre-
9.M..· 'Dan krijgen we wat men de paternalistische staat' heeft genoemd: de 
staat 'die niet alleen toezicht houdt vanuit het politieke standpunt van het 
algemeen welzijn, maar die ook rechtstreeks alle vormen van het econo
mische, commerciële, industriële en culturele leven voor de maatschappij 
gaat organiseren, controleren of beheersen'.39 De staat treedt dan buiten 
zijn eigenlijke invloedssfeer. 
Eerherstel voor het maatschappelijk initiatief is dan nodig met het oog op 
een op personalistische leest geschoeide pluralistische samenleving. Een 
louter formele democratie-opvatting biedt immers te weinig garanties 
voor een wezenlijk democratische samenleving. Want slechts door 'con
crete positieve vrijheden, welke in instellingen en sociale groepen beli
chaamd zijn, zoekt de innerlijke vrijheid van de mens een weg naar buiten 
om en in het sociale leven tot uitdrukking te komen' .40 Maritain had ()a
drukkelijk oog voor de 'organische ongelijksoortigheid' in de opbouw van 
de burgerlijke samenleving. Hij citeerde in dit verband een gedeelte uit 
Quadragesima Anno: 'Men zou onrecht begaan en tevens met zeer 
schadelijke gevolgen de sociale orde verstoren, als men de functies, die 
kleine en ondergeschikte groepen zelf kunnen vervullen aan deze ont
neemt, om ze aan een gemeenschap, die groter en van hogere rangorde 
is toe te vertrouwen'. Hij voegde eraan toe: 'De burgerlijke maatschappij 

38. Ibidem. 
39. Idem, 31 . 
40. Idem, 164. 
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bestaat niet alleen uit individuen, maar ook uit bijzondere organisaties, die 
door deze individuen zijn gevormd; en een veelvormige staatsgemeen
schap kent aan deze organisaties een zo groot mogelijke autonomie toe'.41 

3.3 Het perspectief van het persoon-zijn; mensenrechten 

Maritain fundeerde de mensenrechten in de natuurwet, 'als uitstraling van 
de wijsheid van de Schepper door de essentiële structuren en de behoef
ten van de geschapen natuur'.42 Elk wezen bezit zijn eigen natuur, essentie 
en inwendige wet, die zich manifesteert in 'de normale manier waarop hij 
functioneert' .43 In de wereld van de wezens, die vrij handelen, krijgt die 
aard - zoals reeds is aangegeven - een morele betekenis. Voor de mens 
is de natuurwet een morele wet, waaraan hij al dan niet gehoorzaamt.44 Op 
grond van dit scheppingsgegeven heeft de mens rechten tegenover de ge
meenschap en de staat. 

Uit de menselijke natuur leidde ook Maritain criteria af waaraan de samen
leving gemeten zou moeten worden. 'Want de natuurwet zelf eist dat aHes 
wat niet door haar is bepaald, alsnog bepaald zal worden.'•5 

Het volkenrecht en het positieve recht dienen zich op de natuurwet af te 
stemmen. Het recht van de mens op leven, op persoonlijke vrijheid en op 
het nastreven van volmaaktheid in zijn morele leven, behoort volgens Ma
ritain tot dit natuurrecht. 
De natuurrechten zijn onvervreemdbaar. Aantasting door een (politieke) 
overheid bedreigt als zodanig het algemeen welzijn. Vraag blijft natuurlijk 
hoe de verschillende rechten in hun sociale, economische en culturele 
verschijningsvormen zich over en weer verhouden. Een antwoord daarop 
gaf Maritain niet; wel voerde hij een pleidooi voor het ontwikkelen van een 
zogenaamd moreel charter, een codex van politieke en sociale moraliteit, 
dat de volgende punten zou moeten behandelen: rechten en vrijheden van 
de menselijke persoon, politieke en sociale rechten, rechten van het gezin 
en hun plichten tegenover de maatschappij, functies van het gezag in de 
politieke en sociale democratie, parlementair-democratische rechten, 
godsdienstvrijheid, wederzijdse verdraagzaamheid, eerbied tussen de 
verschillende culturele stromingen, recht op zelfbestuur van het volk en 
dergelijke.46 In algemene zin dacht Maritain pluralistisch en kantte hij zich 
tegen de politieke verleidingen van het absolutisme en totalitarisme. De 
pluralistische democratie is voor Maritain uitvloeisel van zijn keuze voor 
een theocentrisch humanisme, waarin de fundamentele (scheppings-) 
waarden van de mens een sociaal tijdelijke verwezenlijking krijgen. 

41. Idem, 33. 
42. Mens en staat, 97. 
43. Idem, 99. 
44. Idem, 100. 
45. Idem, 102. 
46. Idem, 127. 
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4. Naoorlogse kerkelijke documenten en politieke ontwikkelingen 

Na de Tweede Wereldoorlog behield het katholieke volksdeel de eigen or
ganisaties. Ook al werden onder andere vanuit het gijzelaarskamp St. Mi
chielsgestel plannen gesmeed voor de zogenaamde 'doorbraak' die na de 
bevrijding moest plaatsvinden, toch bleken de traditionele katholiek ge
fundeerde verbanden nog steeds levensvatbaar. De in december 1945 ge
vormde KVP baseerde zich op de grondslag van de beginselen van de na
tuurlijke zedenwet en de Goddelijke Openbaring, waarbij zij de uitspraken 
van het Kerkelijk Leergezag aanvaardde. In 1954 bekrachtigden de Neder
landse bisschoppen deze ontwikkeling door in het zogenaamde Mande
ment de noodzaak van eigen katholieke instellingen te beklemtonen. De 
ontwikkelingen kwamen echter in een stroomversnelling toen Paus Jo
hannes XXIII een wereldwijd Vaticaans Concilie over de aanpassing van 
de kerk aan de eisen van de moderne tijd begon (1962).47 Voordat wij 
- kort - op de implicaties voor de katholieken ingaan, zullen eerst de be
langrijkste naoorlogse documenten de revue passeren. Wij beperken ons 
daarbij overigens niet tot de directe vruchten van het Tweede Vaticaanse 
Concilie, maar kijken ook naar de meer recente publikaties. 

4. 1 De intermediaire structuren 

De naoorlogse encyclieken sluiten in veel opzichten nauw aan bij de tot nu 
toe behandelde officieel-kerkelijke documenten. Terminologie, maat
schappelijke idealen en thematiek doen in veel opzichten vertrouwd aan. 
De drie geschetste sociaal-zedelijke principes blijven het denken van de 
katholieke kerk bepalen (te weten het persoon-zijn, het solidariteits- en 
subsidiariteitsbeginsel). Ook in de moderne encyclieken blijft het persoon
zijn van doorslaggevend belang: 'de afzonderlijke mensen' moeten, 'be
grepen in hun natuurlijke socialiteit en hun verheffing tot de bovennatuur
lijke orde fundament, oorzaak en doel van alle instellingen zijn'. Zo gaf 
Paus Johannes XXIII dit beginsel weer. Het solidariteits- en subsidiariteits
beginsel zijn in wezen onlosmakelijk met dit principe verbonden. Deze 
drieslag verschaft de kerk de kritisch-zedelijke maatstaven waarmee de 
maatschappelijke verhoudingen in nationaal en internationaal opzicht be
oordeeld worden. -In de discrepantie tussen 'ideaal' en werkelijkheid vin
den de encyclieken hun oorsprong en spankracht. 

Het persoon-zijn van de mens is vooral een opgave. In de betrokkenheid 
op God en de naaste voltooit de mens zichzelf. 'Het behoort tot de eigen 
aard van de menselijke persoon om alleen door cultuur, dat wil zeggen 
door de ontwikkeling van het goede dat zijn natuur hem meegaf, de men
selijkheid tot een waarachtige en volkomen ontplooiing te brengen', aldus 
de pastorale constitutie over de plaats van de kerk in deze wereld 'Gau
dium et Spes' uit 1965. Met de mogelijkheid tot het dragen van verant
woordelijkheden is de hoge bestemming van de mens gemoeid. Een bil-

47. Zie Th.B.F.M. Brinkel, Aggiornamento van de Katholieke Volkspartij, Grondslag en koers 
van de KVP ter discussie, 1966/1975, 10. 
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lijke participatie aan het maatschappelijk leven is volgens dit document 
één van de fundamentele rechten van de mens. Daartoe zal aan twee voor
waarden voldaan moeten zijn. In de eerste plaats zullen persoon, gezin en 
samenlevingsverbanden voldoende middelen van bestaan moeten heb
ben. De meest noodzakelijke-materiè1ë-"f8ve'n~svo0rwaárdè-n zullen gega
randeerd moeten zijn. Vervolgens zal de maatschappij zodanig gestructu
reerd moeten worden, dat, overeenkomstig de eis van de menselijke na-
tuur, ieder de mogelijkheid heef! .. Y-~.r.~Dl~,Q,Qgt~!!J.!s!!~ . .9..t~,, .. ,~~ .. 9.r.?..~~D- De 
vooroorlogse encyclieken richtten zich vooral op de sociale problemen 
van de zich industrialiserende rijke landen. De naoorlogse kerkelijke socia
le documenten houden zich vooral bezig met het schrijnende probleem 
van de ontwikkeling der volkeren. 
Met betrekking tot de eerstgenoemde voorwaarde (voldoende middelen 
van bestaan) constateren de encyclieken Mater et Magistra ( 1961 ), Popu
lorum Progressio (1967) en Sollicitudo Rei Socialis (1988) onder meer een 
'treurig schouwspel' van enorme sociale en economische ongelijkheid in 
mondiaal opzicht. Gepleit wordt voor een rechtvaardiger verdeling van de 
produktiegoederen. Omwille van het participatierecht vraagt de kerk om 
gewijzigde produktiestructuren. Want het is een eis van de menselijke na
tuur, dat hij die produceert ook de mogelijkheid heeft verantwoordelijk
heid te dragen om door zijn arbeid zijn persoonlijkheid te vervolmaken. 48 

Een pleidooi wordt gehouden voor een bredere participatie van de arbei
ders in de bedrijven (en de burgers in het staatsbestuur). De inzet van de 
werknemersorganisaties wordt geprezen. 
In dit kader verdedigen de encyclieken ook het privébezit. Het eigendom, 
ook van de produktiemiddelen, zou uitgebreid moeten worden over bre
dere lagen van de bevolking. De wenselijkheid daarvan fundeert de kerk 
op de betekenis van de produktie van de arbeid voor het realiseren van 
menselijke vrijheid. 49 

Uitdrukkelijk vermelden alle sociale encyclieken echter dat met het privé
eigendom nooit absolute en onvoorwaardelijke rechten gemoeid zijn. De 
aarde is immers geschapen om ieder mens zijn noodzakelijke levenson
derhoud te verschaffen. 'Bijgevolg heeft ieder mens het recht om van de 
aarde te nemen, wat hij nodig heeft.'50 Het privaateigendom houdt zijn so
ciale functie. Alleen dan staat het immers ten dienste van de naaste en van 
de voltooiing van het eigen mens-zijn. Een grote mate van sociale en eco
nomische ongelijkheid en de concentratie van macht en sleutelposities bij 
een kleine maatschappelijke bovenlaag van de bevolking in ontwikke
lingslanden geeft de kerk aanleiding te spreken van de zondigheid van het 
maatschappelijk bestel en van institutioneel onrecht.51 Economische en 
sociale structuurveranderingen zijn dringend noodzakelijk, zodat alle be
volkingsgroepen 'een actief en receptief, creatief en beslissend aandeel in 
de uitbouw van een nieuwe maatschappij hebben'. De 'intermediaire 
structuren - tussen de enkeling en de staat - behoren vrij georgani-

48. 'Gaudium et Spes', uit: Kerk en maatschappij, 109. 
49. Idem, 139. 
50. Ibidem. 
51. 'Populorum Progressio', idem, 148. 



DE KATHOLIEKE STAATS- EN MAATSCHAPPIJBESCHOUWING 98 

seerd te worden, zonder enigerlei ongewettigde bemoeienis van de zijde 
van de overheid of van dominerende groepen met het oog op hun ontwik
keling en hun concrete deelneming aan de totstandbrenging van het tota
le algemeen welzijn', aldus het slotdocument van de Bisschoppenverga
dering te Medellin (Latijns Amerika).52 Dit 'middenveld' vormt het 'vitale 
netwerk van de maatschappij'. Vanuit het subsidiariteitsbeginsel wenst de 
kerk onder meer dat de vakverenigingen een beslissend aandeel in beslis
singen van sociale en economische aard krijgen. De christen-democrati
sche partijen in Latijns Amerika spreken van een 'communautarisme' en 
pleiten voor democratisering van het eigendom en van de produktie en 
het voorkomen van politieke machtsconcentraties. 

4. 1. 1 De taak van de overheid 
· Het is de taak van de staat om het algemeen welzijn te bevorderen en voor 
;_ de verdelende rechtvaardigheid in te staan.63 Uit dien hoofde heeft hij een 
taak met betrekking tot beide eerdergenoemde voorwaarden. Hij moet 'de 
produktie verzekeren van een voldoende hoeveelheid goederen waarvan 
het gebruik noodzakelijk is voor de beoefening van de deugd'.54 Daarnaast 
T o_~~--tJ.ij_~r~n__,y_q9.r:__~~-~-~r!?..t~.<ii.9J.ng_Y!IJJ~Q.~ __ m_g.r1~~}J.r..~ç-~!~ n55 ~~~ 1 nm a
ti ev_e n van P(!rtic_u!_i~~en -~~ yan_ i~te.~m~dLaire _ _y~rbaD.Q.C;tO.J~ey__orderer,;·--stl
muleren, ordenen en vervolmaken' .56 Bij haar activiteiten ten behoeve van 
hetaîgerri'eièï,~wëîzljn~zäî"'ëfêoverheid ervoor moeten zorgen dat de vrij
heid en de rechten van de mens en zijn verbanden worden geëerbiedigd. 
Een 'volledige collectivisering' en een 'te strak geleide economie' ontken
nen die vrijheid en tasten elementaire rechten van de menselijke persoon 
aan.57 Het politieke gezag zou door middel van 'wettelijke normen de rech
ten en de onvervreemdbare vrijheden van de burgers, zowel als de vrije 
werking van de intermediaire structuren daadwerkelijk en permanent 
moeten verzekeren', aldus de bisschoppen te Medellin. 
Met de 'personalistische' en 'communautaire' waarden worden het subsi
diariteits- en solidariteitsbeginsel in een modern tenue gestoken. 

Het bovenstaande duidt op een grote mate van continuïteit in het sociale 
en politieke denken van de kerk. Het is evenwel niet zonder redenen dat 
velen de uitspraken van het Tweede Vaticaanse Concilie en van de ency
clieken die van recenter datum zijn, typeren als een nieuw geluid in een 
nieuwe lente. In de sociale encyclieken en de publikaties van het Vaticaan
se Concilie tekent zich een gewijzigd zelf-verstaan van de kerk af, dat ook 

52. 'De kerk in de hedendaagse omwenteling van Latijns Amerika in het licht van de concilie', 
idem, 223. 
53. Deze term stamt van Aristoteles en werd - in onderscheid van de zgn. ruilrechtvaardig· 
heid, kenmerkend voor privaatrechtelijke betrekkingen - gebruikt om aan te geven dat het 
de specifieke taak van de overheid is om te zorgen voor rechtvaardigheid in publiekrechtelij
ke zin, hetgeen vooral 'bestaat in een toedelen naargelang ieders concrete situatie eist' 
(E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid. Fundamentele kwesties rondom het functione
ren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Alphen aan de Rijn 1979) 76. 
54. Vgl. 'Mater et Magistra', idem, 59. 
55. Vgl. 'Redemptor Hominis', idem, 547. 

-) 56. Vgl. 'Populorum Progressio', idem, 227. 
57. Ibidem. 
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in politiek opzicht relevant is. De vraagstukken van enerzijds de verhou
ding tussen kerk, geloof en politiek, en anderzijds de samenwerking en 
coalitievorming met niet-katholieke 'mensen van goede wil' worden van 
grote betekenis. 

4.2 Het zelf-verstaan van de kerk 

Kenmerkend voor de encyclieken en constituties die door het Tweede Va
ticaanse Concilie zijn gestempeld, is de kerkelijke bereidheid tot een dia
loog met deskundigen als (sociale) wetenschappers, economen, politici 
en met de noodlijdenden zelf. De kerk gaat die dialoog aan vanuit haar po
sitie als het instituut dat kennis heeft van de goddelijke wet en de natuur
wet.58 Van daaruit wil zij de oorzaken van het sociaal onrecht benoemen. 
Die openheid gaat gepaard met een groeiend bewustzijn dat de specifieke 
richtlijnen, die de kerk geeft om maatschappelijk onrecht uit de wereld te 
helpen, vanwege de contextualiteit van de problemen ook zelf in zekere 
zin sociaal zijn bepaald. De term sociale leer raakt dan ook in diskrediet. 
Een ent-dogmatisering heeft plaatsgevonden. De klerikale toon die eerde
re encyclieken soms kenmerkte, is verdwenen. De suggestie van een bo
ventijdelijk onaantastbaar beginselenbouwwerk, waar richtlijnen voor de 
inrichting van de samenleving eenduidig uit zijn af te leiden, wordt verme
den.59 Meer en meer spreekt men - neutraler - over het sociale denken 
van de kerk. De kerk dicht zichzelf dan ook geen beslissende politieke, eco
nomische of sociale taak toe. 
Gaudium et Spes benadrukt dat het doel dat God de kerk heeft gesteld 
godsdienstig van aard is.60 Uit die godsdienstige zending vloeien 'een op
dracht, licht en krachten voort, die bij de inrichting en versteviging van de 
maatschappij volgens de goddelijke wet goede diensten kunnen bewij-
zen' .61 

Naar 'de omstandigheden van tijd en plaats' kan de kerk 'dienstwerken' 
oprichten voor de behoeftigen. Maar de 'eigen zending, die Christus aan 
de kerk heeft toevertrouwd, is niet van politieke, economische of sociale 
aard'.62 De kerk erkent expliciet 'de autonomie van het aardse'. De 'gescha
pen dingen en gemeenschappen' bevatten 'eigen wetten en waarden die 
door de mens stap voor stap onderkend, aangewend en geordend moeten 
worden'.63 In die werkelijkheid drukt zich Gods scheppingswil uit. Ze heb
ben van daaruit een 'eigen bestand' met een 'eigen waarheid en goed
heid', eigen structuren waarvoor de mens respect moet hebben. Deze 
autonomie van het aardse mag als eis in de richting van de kerk naar vo
ren gebracht worden, als men haar maar niet van God los maakt. Als men 
'onder 'autonomie van het tijdelijke' verstaat, dat het geschapene niet van 
God afhankelijk is en dat de mens zich deze zo ten nutte kan maken, dat hij 

58. Vgl. 'Mater et Magistra', idem, 75. 
59. Vgl. J.M.M. de Valk. 'De tekenen van de tijd', J.M.M. de Valk (red.} Vernieuwing van het 
christelijk sociaal denken (Baarn 1989) 12 e.v. 
60. 'Gaudium et Spes', Kerk en maatschappij, 121. 
61. Idem, 122. 
62. Ibidem. 
63. Idem, 113. 
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ze niet op zijn Schepper betrekt dan voelt iedereen .. . aan, hoe bedriegelijk 
dergelijke ideeën zijn'.64 

In deze erkenning van de autonomie van het aardse ligt impliciet de afwij
zing van de universalistische kerkelijke pretenties. Staat en kerk worden 
niet meer aangeduid als volmaakte gemeenschappen. De staat is - even
min als de kerk - niet meer de instantie die alle maatschappelijke, cultu
rele en religieuze waarden uiteindelijk coördineert. Vooral ook de invloed
rijke denker 0. von Nell Breuning heeft zich altijd verzet tegen een derge
lijke naar totalitarisme neigende staatsvisie en maatschappijbeschou
wing. 
Staat en kerk zijn twee eigensoortige verbanden. De ene instantie structu
reert de totaliteit van de maatschappij naar zijn politieke zijde via de 
rechtsorde (en het algemeen welzijn op de noemer van de sociale recht
vaardigheid). De kerk structureert diezelfde samenleving vanuit een ge
loofsinvalshoek. Beide kennen een eigensoortige normering. Wel is het zo 
dat de structurering vanuit het geloofsmotief, getuige de uiteenlopende 
onderwerpen die onder meer in de encyclieken aan de orde worden ge
steld, niet alleen betrekking heeft op het reilen en zeilen van de kerk (kerk
orde en kerkelijk recht) . Dat een en ander nog altijd tot spanAingen en af
bakeningsvraagstukken kan leiden zal duidelijk zijn. De zelfstandigheid 
van identiteitsgebonden organisaties (zoals scholen, ziekenhuizen, politie
ke partijen) is daarmee gemoeid.65 Alhoewel aan staat en kerk een eigen 
taak en functie worden toegekend, blijft de vraag open in hoeverre de kerk 
de eigen verantwoordelijkheden van niet-kerkelijke verbanden als scho
len, omroepen, ziekenhuizen en dergelijke moet respecteren. 

4.3 Via dialoog naar gezamenlijke inzet 

In de analyse van de problematiek van het sociale vraagstuk in zijn wereld
wijde omvang en de door de kerk geopperde oplossingen is een zekere 
ontwikkeling te onderkennen. Zo verwacht de encycliek Mater et Magistra 
(1961) een doorbraak in het ontwikkelingsvraagstuk van een evenwichtige 
economische groei in de ontwikkelingslanden. Daar is de solidariteit van 
de rijke geïndustrialiseerde landen voor nodig. Een appel op deze landen 
tot het geven van steun in de vorm van schenkingen, kredieten en scho
ling, op grond van. het solidariteitsbeginsel, kenmerkt de encycliek. 
De pastorale constitutie Gaudium et Spes heeft meer oog voor de eigen
wettelijkheid en duurzaamheid van het kwaad. Vigerende economische en 
sociale structuren doen afbreuk aan de morele orde. Daarom zijn in veel 
gevallen economische structuurveranderingen nodig. De constitutie zelf 
pleit voor herziening van het grootgrondbezit, de verdeling van de lande
rijen, verbeteringen in de inkomenssfeer en de sociale zekerheid. De hui
dige praktijk van de wereldhandel moet drastisch veranderen. Het winst
bejag, de nationale eerzucht, de militair-strategische berekeningen en de 
'machinaties om ideologieën te verbreiden en op te leggen' worden alle 

64. 'Gaudium et Spes', idem, 114. 
65. Vgl. het optreden van de bisschop van Roermond inzake het katholieke onderwijs. 
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veroordeeld. Het netwerk van de wereldeconomie vraagt om veranderin
gen. 
De sociale encycliek Populorum Progressio toont zich nog bewuster van 
de zondigheid van het bestel en diens eigen dynamiek. Wortel van dit 
kwaad is 'het ongebreideld liberalisme dat aan de oorsprong ligt van het 
internationaal imperialisme van het kapitaal'.66 Het noodlottige economi
sche systeem van het kapitalisme heeft.de industrialisering vergezeld. Het 
neo-kolonialisme van het kapitaal heeft zijn weerslag op de binnenlandse 
machtsverhoudingen in de ontwikkelingslanden. 
De 'schandalige ongelijkheid' die in de ontwikkelingslanden heerst op het 
gebied van de welvaartsverdeling is terug te vinden in 'de feitelijke 
machtsuitoefening'. Een kleine groep machthebbers met een maximum 
aan luxe ontneemt aan de rest van de bevolking 'bijna elke mogelijkheid 
om met eigen initiatief en in eigen verantwoordelijkheid op te treden, ter
wijl ze zelf dikwijls in levens- en arbeidsomstandigheden verkeren, die de 
menselijke persoon onwaardig zijn'.67 Het liberaal-kapitalisme leidt tot een 
situatie waarin de levensstandaard van rijk en arm steeds verder uiteen 
dreigt te lopen. De encycliek Octogesima Adveniens van Paus Paulus VI 
(1971) trekt de lijnen van de voorgaande brief door. Het politieke aspect en 
de politieke machtsfactor worden naast de economische wetmatigheden 
benadrukt. De oplossing van het ontwikkelingsvraagstuk wordt niet alleen 
in de richting van economische groei gezocht. Het is 'nodig van de econo
mie op de politiek over te gaan'.68 Nieuwe vormen van democratie moeten 
worden ontwikkeld als tegenwicht tegen de toenemende technocratie, zo
dat iedereen in de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wordt be
trokken. De politisering van het probleem vraagt om een 'levendiger be
wustwording van de eigen verantwoordelijkheid en daadwerkelijke ac
tie'.69 

De kerk wijst de onevenredige verdeling van materiële goederen af. Daar
naast eist zij een zodanige hervorming van de produktiestructuren dat 
iedereen op een billijke manier kan participeren in de verantwoordelijkhe
den die met de produktie gegeven zijn. Vervolgens wenst zij op staatkun
dig gebied een staatsrechtelijke ordening tot stand te brengen waarin bur
gers vrij en actief kunnen deelnemen aan zowel 'het vaststellen van de 
rechtsfundamenten van de staat, als aan het staatsbestuur'.10 Bovendien 
moet het openbaar gezag de rechten van de burgers eerbiedigen. Het is 
gebonden aan de grenzen die de natuurwet en de wet van het Evangelie 
stellen.11 

De kerk krijgt in de loop van de tijd meer en meer oog voor de samenhang 
en eigenwettelijkheid van economische, sociale en politieke structuren. 
Structuurwijzigingen worden dan ook bepleit. De rijke landen worden op-

66. 'Populorum Progressio', uit: Kerk en maatschappij, 157. 
67. Idem, 148. 
68. 'Octogesima Adveniens', idem, 313. 
69. Idem, 316. 
70. Idem, 315. 
71. Vgl. 'Mater et Magistra', idem, 71. 
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geroepen ijverig aan hervormingen mee te helpen. Wat opvalt is een ze
kere overeenstemming met het (neo-)marxisme voor wat de analyse en 
de aard van de problematiek betreft. Evenals in het marxisme en socialis
me worden het liberaal-kapitalistische systeem en de politieke machtsver
houding als motor achter de aantasting van de 'objectieve morele orde' 
beschouwd. Een herstructurering van de politieke en economische ver
houdingen wordt bepleit. De arbeidersparticipatie in de bedrijven wordt 
aangemoedigd. Nieuwe vormen van democratie als tegenmacht tegen
over de technocratie worden toegejuicht. 
Uiteraard blijft de kerk zich bewust van de verschilpunten. Ze benadrukt 
die zelfs. Vanuit het subsidiariteitsbeginsel en de nadruk die ze legt op de 
mensenrechten (met name Paus Johannes Paulus Il) veroordeelt ze een 
collectivisering en nationalisering van de produktiemiddelen, bepleit ze 
een rechtvaardiger verdeling van het privaatbezit en staat ze zeer kritisch 
en gereserveerd tegenover de revolutie en de gewapende strijd. Mater et 
Magistra voert dit verschil in visie op rechtvaardigheid terug op 'totaal 
verschillende levensopvattingen', die zelfs een 'reden van scherpe conflic
ten' kunnen zijn.12 

Het is daarom dat de rooms-katholieke kerk zowel het liberalisme als het 
marxisme afwijst. De christen kan zich, zonder met zichzelf in tegenspraak 
te komen, dan ook niet bij ideologische systemen aansluiten die radicaal 
of op wezenlijke punten met zijn geloof en mensopvatting in strijd zijn; dat 
wil zeggen bij het marxisme met zijn atheïstische materialisme. 'Zijn dia
lectiek van het geweld en de wijze waarop het de persoonlijke vrijheid in 
de collectiviteit laat ondergaan, terwijl het tegelijk aan de mens en aan zijn 
persoonlijke en collectieve geschiedenis elke transcendentie ontzegt; 
noch bij de liberale ideologie die de persoonlijke vrijheid meent te verhef
fen door haar aan elke beteugeling te onttrekken, haar uitsluitend door het 
zoeken van eigenbelang en macht te stimuleren en door de sociale relaties 
tussen de mensen als min of meer automatisch gevolg van het individuele 
initiatief, niet als doel en belangrijkste maatstaf voor de waarde van de 
maatschappelijke organisaties te beschermen.'73 Ideologieën vertekenen 
de werkelijkheid en isoleren te snel bepaalde aspecten van de mens, aldus 
de encycliek Octogesima Adveniens van Paus Paulus Vl. 

4.4 Ontwikkelingen in Nederland 

'De conclusies die in Rome getrokken werden ten aanzien van de plaats 
van de gelovigen in deze wereld, bevestigden hetgeen in ons land reeds 
lang onder de oppervlakte had gesmeuld. Het isolement werd doorbroken 
verklaard en verdrongen door betrokkenheid. Er werd gewezen op de taak 
van de gelovigen tot dienstbaarheid aan de wereld. Zij kregen een eigen 
verantwoordelijkheid over de wijze waarop zij deze dienstbaarheid vorm 
moesten geven.'74 De eigen taak van de leek kwam voor het voetlicht. Nu 

12. Idem, 1on1. 
73. 'Octogesima Adveniens', idem, 301 . 
74. Aggiornamento van de Katholieke Volkspartij, 10. 
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in de kerk de pleidooien voor openheid en doorbraak tot de officiële leer 
gepromoveerd waren, leek het fundament onder de katholieke zuil weg
geslagen te zijn. Het katholiek-zijn leek op zich geen krachtige bestaansre
den meer te zijn voor een organisatievorming. Er volgde een identiteitscri
sis binnen de 'zuilgebonden' organisaties. 'Het vernieuwde denken van de 
Nederlandse katholieke kerk leidde er in 1960 toe dat de bisschoppen de 
zelfstandigheid van de katholieke maatschappelijke organisaties erkenden 
en getuigden van de wenselijkheid het kerkelijk-confessionele element 
daarin terug te dringen.'75 Het Mandement werd ingetrokken. De KVP zag 
zich bij dit alles voor levensgrote vragen geplaatst. Volgens de statuten 
aanvaardde zij de uitspraken van het Kerkelijk Leergezag, terwijl juist die 
instantie de noodzaak van katholieke partijvorming nuanceerde. Een 
grondslagdebat kwam op gang. Aan de ene kant stonden zij die ontken
den dat de Bijbel van doorslaggevend belang is bij het ·bedrijven van poli
tiek. Tijdgebonden inzichten zijn belangrijker dan dogma's. De christelijke 
inspiratie kon hooguit als extra impuls dienst doen bij het nastreven van 
algemeen gedeelde en breedgedragen doelstellingen. (Aldus bijvoor
beeld E. Schillebeeckx en W.J.G.M. Giele). Aan de andere kant stonden zij 
die wel de kerkelijke betrokkenheid wilden nuanceren maar niet zover wil
den gaan dat het christelijk uitgangspunt overboord kon worden gezet. De 
KVP moest volgens hen vasthouden aan het christelijk geloof als grond
slag. De autonomie van het aardse betekende voor hen geen ontkoppeling 
van geloof en politiek, maar een 'laïcering' van die band in het politieke 
domein. De verantwoordelijkheid van een leek werd benadrukt. En deze 
katholieke leken waren van mening dat de christelijke inspiratie bestaans
recht had naast het liberalisme en socialisme.76 Zij streefde naar een volks
partij op algemeen christelijke grondslag teneinde ook het katholieke so
ciale denken uit te kunnen dragen. De christelijke visie op mens en samen
leving zou richting moeten geven aan het politieke denken en handelen. 
Een Structuurnota zag in 1966 het licht, waarin werd gesteld dat het chris
telijk geloof ons de werkelijke waarde van een mens leert, ons helpt in te 
zien dat de mens in verantwoordelijkheid moet kunnen leven en dat wij de 
opdracht hebben de wereld als schepping van God leefbaar te maken.77 

Naast beginselpartij moest de KVP ook programpartij zijn. Een program 
waarin ook niet-katholieken zich eventueel in moesten kunnen vinden. De 
KVP zou zich tot het hele volk moeten richten. Daarom moest er een zui
vering plaatsvinden van kerkgebonden elementen, zoals de statutaire ver
wijzing naar de kerk. 'Het Vaticaans Concilie had immers geleerd dat de 
leek-politicus in de toepassing van het beleid en in samenwerking met an
deren een eigen verantwoordelijkheid heeft.'78 Na intensieve debatten met 
hen, die een secularisering van de partij voorstonden (vooral georgani
seerd in het Democratisch Centrum Nederland), besloot de partijraad in 
1967 dat de partijvorming op basis van de christelijke inspiratie wenselijk 
was en bleef, dat de grondslag christelijk in plaats van katholiek moest zijn 

75. Idem, 12. 
76. Idem, 14. 
77. Grondslag en karakter van de KVP, KVP-editie 1971, 2 e.v. 
78. Idem, 16. 
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en er naar samenwerking met de ARP en CHU gezocht moest worden. Het 
Evangelie, zo meende men, inspireert tot een bepaalde mens- en maat
schappijvisie. In het gr_oeiproces naar het CDA bleek die stroming domi
nant te zijn, die meende dat van een nevenschikking van christendom en 
humanisme geen sprake kon zijn. Dat zou - aldus met name ook de toen
malige fractievoorzitter F.H.J.J. Andriessen - tot identiteitsverlies leiden. 
Om die reden werd de nota 'Op weg naar een verantwoordelijke maat
schappij', het document dat als basis dienst deed voor een nieuw op te 
richten christen-democratische partij, die zich onder de kritiek van het 
Evangelie wilde stellen, onderschreven.19 Het katholieke sociale denken 
behield daarmee zijn institutionele partij-politieke inbedding. 

5. Conclusies 

Het bovenstaande samenvattend komen wij tot de volgende conclusies. 

- In de katholieke sociale leer domineren drie centrale beginselen, te we
ten: 
a. het persoon-zijn; de mens heeft zichzelf tot opdracht en kan zich 

slechts verwerkelijken in verbondenheid met zijn medemens en in 
gehoorzaamheid aan God, 

b. solidariteit; de bestemming van de mens is wezenlijk verbonden met 
de 6eiangeloze dienst aan de naaste, 

c. subsidiariteit; omvattende gemeenschappen mogen pas aanvullend 
gaan optreden zodra lagere gemeenschappen niet meer opgewassen 
zijn tegen de eisen die de solidariteit stelt. Taak van de overheid is het 
om de toedelings- of verdelende rechtvaardigheid te garanderèn. 

- De democratisering van de rechtsstaat is krachtig bepleit door katholiek
geïnspireerde politici en denkers. De drie genoemde beginselen zijn in
nerlijk verbonden met de waarde van de parlementaire democratie. 

- Het katholieke sociale denken wenst een derde politieke weg te wijzen 
in onderscheid van het, de subsidiaire solidariteit miskennende, libera
lisme en socialisme. De architectonische maatschappijkritiek vindt haar 
basis in dit denken. 

- De katholieke erflaters van de christen-democratie wisten zich sterk ver
want met de protestantse politieke filosofie. Schaepman maakt zich 
zelfs het beginsel van soevereiniteit in eigen kring eigen. 

- Na het Tweede Vaticaanse Concilie voltrekt zich op instigatie van de kerk 
een omwenteling in de relatie tussen identiteitsgebonden (politieke) or
ganisaties en de kerk. De eigen verantwoordelijkheid van de leek wordt 
gehonoreerd, zonder dat een en ander tot de secularisatie van politieke 
activiteiten leidt. De 'autonomie van het tijdelijke' doet geen afbreuk aan 

79. Idem, 53. 
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de betrokkenheid van het politieke handelen op de Schepper {vergelijk 
Gaudium et Spes). De christen-democratische verwantschap van katho
lieken en protestanten kon daarmee ook institutioneel zijn vertaling krij
gen via de vorming van een christen-democratische partij. 



EEN CHRISTEN-DEMOCRATISCHE BESCHOUWING 

Hoofdstuk V. Een christen-democratische mens-, 
maatschappij-, en staatsbeschouwing 

1. Inleiding 

"I06 

Hierboven zijn met de uiteenzettingen over de grondslag van het christen
democratisch appel, zijn doorwerking ·in de politieke overtuiging en de 
verkenning van de geschiedenis van de protestantse en rooms-katholieke · 
filosofie, al heel wat bouwstenen en ingrediënten voor de christen-demo
cratische mens- en maatschappijbeschouwingen aangedragen. De (so
ciaal-)ethische beginselen van het persoon-zijn, de solidariteit en subsi
diariteit enerzijds en het principe van soevereiniteit in eigen kring ander
zijds bleken de kernthema's van de christen-democratie te zijn. De be
schouwingen waren tot nu toe sterk historisch-beschrijvend van aard. Van 
de systematische en actuele weergave van de christen-democratische 
mens- en maatschappijbeschouwing was daarbij nog geen sprake. Toch 
bestaat juist daaraan grote behoefte. Niet in het minst, omdat er behoor
lijk wat misverstanden blijken te bestaan over de politieke bedoelingen 
van christen-democraten. Een aantal van die misvattingen verdient het 
om hier nader aan de orde gesteld te worden. 

Zo is er in de eerste plaats de opvatting dat de beide pijlers van het poli
tiek-ideologische erfgoed - kortheidshalve: de subsidiariteitsidee en het 
beginsel van soevereiniteit in eigen kring - onmogelijk met elkaar te ver
zoenen of te 'fuseren' zijn. Het rooms-katholieke denken zou te weinig oog 
hebben voor de naar hun aard verschillende zijden van het menselijk be
staan en louter in termen van meer of minder omvattende gemeenschap
pen denken. De reformatorisch-politieke invalshoek zou, zo luidt dan de 
tegenwerping, zich blind staren op de schotten tussen staat en maat
schappij en zich te weinig rekenschap geven van de publieke belangenbe
hartiging door burgers en particuliere instellingen. Wie beide beginselen 
tracht te verzoenen, zou naar de quad ratuur van de cirkel zoeken. Een vrij 
ondankbare, wat onmogelijke opgave.1 

Zouden deze vraagstukken naar behoren zijn opgelost, dan is er nog wei
nig reden om tevreden achterover te leunen. Het volgende vraagstuk kon
digt zich al aan. De christen-democratie zou er een functionalistisch getin
te samenlevingsvisie op nahouden, waarin elk der maatschappelijke sec
toren naar vermogen en volgens bestemming bij zou dragen aan de con
tinuïteit van de samenleving. De maatschappelijke harmonie overheerst in 
beginsel. Duurzame, principieel conflicterende verhoudingen tussen bij
voorbeeld werkgevers en werknemers, of besturen van non-profitinstel-

1. Zie van Eikema Hommes etc., 'Het CDA als religieus-politiek verschijnsel', Civis Mundi 
(1980) 128 e.v. 
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lingen en hun cliënten, patiënten of andere afnemers, mannen en vrou
wen, etc. zouden niet binnen haar organicistische vooronderstelling zijn in 
te passen. Waar het liberalisme voor het conflict, in de vorm van - een 
gemitigeerde - 'survival of the fittest' een positieve plaats in haar maat
schappijvisie inruimt en de sociaal-democratie vanouds de strijd tussen 
de 'haves and have-nots' als grondthema van het denken kent, zou de 
christen-democratie te zeer uitgaan van sociale harmonie en een orga
nisch samenlevingsmodel. 

Daarnaast is het volgens velen vrijwel ondoenlijk om de praktische poli
tiek en de onderliggende vooronderstellingen te wortelen in bovenwille
keurige en in de werkelijkheid verankerde beginselen. Dat is een onbegon
nen zaak, omdat de samenleving continu in beweging is en zich voortdu
rend ontwikkelt. Een christelijk gefundeerde maatschappijbeschouwing 
zou al snel verstarrend en verstikkend gaan werken, het conservatisme be
vorderen en tot statische samenlevingsverhoudingen aanmoedigen. Bo
vendien zou het verantwoordelijke politici een dekmantel kunnen ver
schaffen waarachter zij zich verschuilen zodra zij, waar de effecten van het 
beleid niet al te verheffend zijn, tot verantwoording worden geroepen met 
'Dieu Ie veut' als alibi. Daarnaast zou deze visie op bovenwillekeurige 
(structuur-)beginselen op gespannen voet staan met een democratische 
inrichting van de samenleving. 'Niet de majoriteit, maar de autoriteit' was 
immers een gevleugelde uitdrukking van de erflaters der christen-demo
cratie. Vraag is derhalve of die 'autoriteit' (de appellerende beginselen) de 
democratische besluitvorming daadwerkelijk in de weg staat. 

Een daarmee samenhangende kwestie is, of de christen-democratie naar 
haar wezen en historische verschijningsvorm geen representant is van 
een conservatieve traditie in Nederland. Een traditie die weliswaar ver
wijst naar aan de menselijke willekeur onttrokken beginselen, maar feite
lijk terugvaclt en zich oriënteert op de resultanten van een cultuur-histo
risch proces, waarin bepaalde rechtsbeginselen zich - door vallen en op
staan - hebben uitgekristalliseerd.2 Reden waarom christen-democrati
sche opvattingen eerder het produkt zouden zijn van historisch bepaalde 
en gegroeide processen dan een door openbaringsbronnen geïnspireerde 
visie. Bovenwillekeurîg zijn de beginselen niet; ze zijn het geworden . De 
tand des tijds heeft hen geslepen. Zij zijn de uitdrukking van de gecumu
leerde wijsheid der culturen en maken uit dien hoofde aanspraak op auto
riteit. Christen-democraten zijn zich van die achtergrond alleen wat min
der bewust dan de verwante conservatieven. 
Vergelijkbare opvattingen zijn er over de relatie tussen het liberalisme en 
de christen-democratie. Zij zouden, misschien uit electorale overwegin
gen tegen wil en dank, tweelingen zijn. De idee van de soevereiniteit in ei
gen kring, zowel als het subsidiariteitsbeginsel, is dan niet meer dan een 
alternatieve verwoording van de op liberaal-democratische leest ge
schoeide samenleving.3 Klassieke vrijheidsrechten moet de overheid re-

2. P. Cliteur, Conservatisme en cultuurrecht (Amsterdam 1989) 281-349. 
3. Vgl. o.a. W. Couwenberg, Dialektiek van macht en emancipatie (Assen 1984) 63. 
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specteren en zo nodig moet zij de sociale randvoorwaarden daartoe reali
seren. De christen-democratie wijkt op die hoofdlijnen niet wezenlijk af 
van het liberalisme. Zij is niet meer dan een liberale stroming, die hooguit 
een sterker accent legt op de morele en religieuze aspecten van het sa
menleven. 

Anderen denken daar volstrekt anders over. Niet zelden krijgen christen
democraten te horen dat zij een corporatieve maatschappij voorstaan, 
waarin het sociale zwaartepunt niet op de afzonderlijke personen, noch op 
de staat, maar op de intermediaire organisaties ligt. Intermediaire organi
saties, waarin de confessionele macht zich bovendien verschanst en ver
duurzaamt, krijgen daarbij greep op de behartiging van het algemene, of 
beter, publieke belang. Zij worden actief door de christen-democratisch 
gedomineerde overheid gesteund (financieel en juridisch). Verwijzingen 
volgen dan naar de georganiseerde wereld van het onderwijs, de instellin
gen voor volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening, de wo
ningbouwcorporaties, standsorganisaties en sociale partners. De be
treffende instellingen zijn weliswaar baas in eigen huis, maar de kosten 
worden veelal hoofdelijk over de bevolking omgeslagen. En dat wekt wre
vel, te meer daar zij vanuit de eigen identiteitsbepalende doelstellingen 
hun functies in het publieke domein behartigen. De armslag van de over
heid en de parlementaire besluitvorming ·neemt bovendien recht evenre
dig af met de mate waarin deze organisaties hun invloed in de samenle
ving kunnen laten gelden. Zij bedreigen het primaat van de politiek. 

Het is niet de bedoeling om in dit hoofdstuk al de aangekaarte onderwer
pen stap-voor-stap te behandelen en van kanttekeningen te voorzien. Ze 
zijn hier veeleer genoemd om daarmee de blik voor bepaalde thema's te 
scherpen, die in dit rapport aan de orde worden gesteld en waaruit het ant
woord op deze kritieken vanzelf blijkt. Hieronder passeert een geactuali
seerde christen-democratische visie op de mens, de maatschappij en de 
overheid de revue. Eerst wordt nog eens aangegeven welke persoonsop
vatting christen-democraten erop na houden. Daarna komt de visie op de 
samenleving, haar structurele opbouw en differentiatie aan bod. Aan het 
licht zal treden dat de kwalitatieve verscheidenheid van leefsferen in po
tentie zowel tot conflicterende als tot harmonieuze verhoudingen kan lei
den. Het geheel rondt af met de beschouwing over de rol van de overheid, 
haar bevoegdheden en taken. De verhouding van de statelijke overheid tot 
de overige actoren, die zich op het publieke domein bewegen 
- en eigenlijk is daarvan niemand uit te zonderen - zal eveneens, kort, in 
de schijnwerpers staan. 

2. De christen-democratische visie op de mens 

In ons hoofdstuk over de grondslag van de partij is al heel wat gezegd over 
de mensvisie waar christen-democraten vanuit gaan. De uiteenzettingen 
uit de Bijbel, de woorden en daden van Christus met name, schetsen ons 
de mens als een persoon met een cultuuropdracht. Een persoon, die naar-
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mate hij krachtiger aan die opdracht beantwoordt, zich meer vrijheid en 
geestelijke innerlijkheid verwerft. Die komen mede tot uitdrukking in zelf
bewuste gemeenschapszin, in doorleefde solidariteit met medemensen 
en in het rentmeesterschap. De menselijke waardigheid stamt uit 'het 
geestelijke feit van het verantwoording dragende Zelf'. Dat verklaart ook 
het geduld en de omzichtigheid waarmee Christus met zijn tijdgenoten 
omging. Als hij hen confronteerde met de bedoelingen van de Decaloog, 
met de voorschriften van de wet en de profeten en hen de vergeving van 
zonde verkondigde, was dat om nieuwe wegen te openen, om het pad van 
de vrijheid te schilderen en niet om hen moreel af te troeven. Het ging er 
Hem om mensen als beelddragers van God in hun waardigheid te herstel
len. De zonde, het kwaad mocht over hen niet heersen. Daarom riep Hij 
hen op tot een verantwoordelijk leven. Alleen daarin kan de mens zich 
psychisch, sociaal, moreel en geestelijk verwerkelijket:1. Die zelfverwerke
lijking is geen doel op zich, want dan zou zij ten diepste strijdig zijn met 
het zelfoverstijgende karakter van de verantwoordelijkheid en het geloof. 
Zelfactualisering is een effect, het effect namelijk van onderlinge zorg en 
betrokkenheid en het rentmeesterschap, waartoe Christus de mens wil 
vrijmaken. 

Het is van grote betekenis dat mensen ook in politiek en sociaal opzicht 
ruimte krijgen om een verantwoordelijk leven te leiden. Dat is een grond
notie van de christen-democratie. Een open samenleving levert een we
zenlijke bijdrage aan de beleving van solidariteit en rentmeesterschap en 
daarmee aan de zelfoverstijging. 
R. Guardini spreekt in dat opzicht van een personale ordening. Die is twee
polig. Zij is enerzijds kwalitatief zelfstandig tegenover afzonderlijke perso
nen. Dat betekent dat er van vriendschappen, families, het sociaal milieu, 
de werkgemeenschap, de vakbond, de school of ook de overheid een zelf
standig bindende kracht uitgaat. Maar het is een appel dat de enkeling an
derzijds niet ondergeschikt maakt of in een keurslijf perst. In een 'persone
le ordening' bindt de eenling zich om als persoon tot gelding te komen. 
'Wat betekent dit evenwel met betrekking tot de ordening? Dat hij in de or
dening een produktieplaats moet innemen. Dat hij haar niet enkel onder
gaat, maar haar tegelijk ook voortbrengt.'4 Met deze notie neemt de chrj_~-
!_e n-2.~.~-~~~ti~ ~~!~!.~,r:12 .. ~~,.~-9J=!,,~.~.T..!::.Q,t~~,9,~,.Y.L§.l~L~~,~.r!D,.~.~:~E§'b1fifül~~ 
~~.~~~~~~~~~:-·~e1~~,~!l·;~*n~~-~I~~~1~~~,~i1¾~~~~~~,,~èîät~f. 
staan. Het sociale contract houdt dan te weinig rekening met het betrekke
lijk zelfstandig appel dat vanuit de samenleving naar de mens uitgaat. 

Zonder die actieve betrokkenheid kan de mens niet leven, zich niet in so
ciale en morele zin ontwikkelen, zich geen geestelijke diepgang verwer
ven. De op zich_Jt8._~.!:!~ .. ~0!!tliDiL!§_~~Jl.b.êrsfill§lJÜl~~l De mens leidt te al
len tijde een antwoordend bestaan. Een atomistische mensopvatting is op 
de keper beschouwd gespeend van elke realiteitszin. Maar ook een col lee-

4. R. Guardini, Peilingen van het christelijk denken (Tielt/Den Haag 1965) 55. Maritain sprak 
van een theocentrisch humanisme. 



cc1\I 1.1nnI~ 1 t:r11-u1:1v1ut;HA 11:.St;HI:. Bt~l;HOUWINü 110 

ti't.!.§ti,g~!'~ 2en_ad:!!!19~"~~---"'!.~.~!.~~D,li.l~· De persoon valt nooit samen met de 
staat, de ken<OÎ we1Î<e instelling dan ook. In een 'personele' ordening 
treedt de mens de samenleving zelfstandig tegemoet. Dat is ook een an
tropologische noodzaak, omdat de wil tot betekenis de meest essentiële 
drijfveer van de mens is. Elke persoon manifesteert zichzelf in vele bijzon
dere verbanden, maar tegelijkertijd overstijgt hij hen ook allemaal. Omdat 
het brandpunt van zijn bestaan uiteindelijk in de relatie met God ligt, en 
die relatie juist ook in het bestaan van alledag concreet wordt, is de mens 
meer dan de som van al zijn verschillende maatschappelijke posities. 

Vanuit dit gezichtspunt valt er een heel ander licht op de mens dan de 
soms schelle liberale nuttigheidslamp ons wil laten geloven. Het 'do ut 
des' of het voor-wat-hoort-wat-beginsel is noch de bepalende menselijke 
drijfveer, noch de motor achter het maatschappelijk welzijn. De mens leeft 
niet bij brood alleen. Hij is veeleer op zoek naar betekenis, dan naar de be
vrediging van behoeften. De vrijheid, die de christen-democratie voor 
ogen staat is dan ook niet negatief te bepalen, in die zin dat de menselijke 
vrijheid haar grenzen zou vinden in het persoonlijke (vrijheids-)domein 
van de medemens. Vrijheid krijgt dan het karakter van willekeur, van per
missiviteit, die slechts in het uiterste geval beperkt mag worden. Verant
woordelijkheid is vanuit die optiek dan een noodzakelijk kwaad, dat maar 
het beste vermeden kan worden. Voor c~.[!S!en~g-~-~.Q.Ç.!J~.1~.□_Qa~tr!3ntegen 

is de.ma _a~,.S_IJ~_P P. .. 7..Ut~~~.e,~YY.~9.iD.9~.~ü~i~t.~2!1~.St9DY.~~ ~~;~.Y9. 2L.~~ ~-~ ne n 
om zich in en via verantwoord~ .... ~~!I~~~!!:i~!! ... t~,.Y.~~~I~~luK~.: D1ebe{f~
kingen "i<fijge11- eëîY~îfdë'fël<l'ëû'r al naar gelang de aard van de levenskrin-
gen waarin personen actief zijn. In de Bergrede lichtte die verscheidenheid 
al enigszins op. Daarover echter hieronder meer. 

3. De christen~democratische visie op de samenleving 

Zoals is aangegeven, bieden de passages over achtereenvolgens de 
grondslag van het christen-democratische appel, en zijn doorwerking in 
de politieke overtuiging, evenals de uiteenzettingen over de protestante 
en de rooms-katholieke politiek-sociale filosofie, op zich al de nodige 
bouwstenen en ingrediënten voor een actuele christen-democratische 
staats- en maatschappijvisie. 

3. 1 De kwalitatieve verscheidenheid van verantwoordelijkheden 

Het erfgoed van de christen-democratie en de bestudering van de werke
lijkheid bij het licht van het Evangelie leren ons dat 9.~.~?m!!ll~l DJt,.~ ~ 
staat uit kwalitatief1üt~§nl9.J2!U!.Q.!L~L.~!19,~')- Die gedachte is neergelegd 
in het beginsel van de gespreide verantwoordelijkheid. De verbanden zijn 
onderling niet tot elkaar te herleiden. De staat is geen ver\engstuk of zet
baas van kerken, ondernemingen of vakbonden. Hij is ook niet de repre
sentant van één grootse nationale gemeenschap met familiale trekken. Te
genover alle andere kringen in de samenleving heeft de staat iets geheel 
eigens, waaruit zijn relatieve zelfstandigheid te verklaren is. Dat geldt niet 
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alleen voor de staat, ook de overige leefsferen maken elk voor zich aan-
s pra a ~ .~ .e. d l~~~!r~"~~-~-~-ij_k.~~-~~H~7ill.~9~fi~fü: §L§.Qgy_~_ riim!~T(. E ë'n~··o ;-Jë;~ 
wijsinstelling, hoezeer ook publiek bekostigd, is in de regel geen uitvoe-
ringsorgaan van de overheid. Dit geldt ook voor welzijnsinstellingen, con
sumentenorganisaties, verpleegtehuizen, gezinnen en de vele andere or
ganisaties, die ontspringen aan het particulier initiatief. 
Die verscheidenheid heeft alles te maken met de kwalitatief verschillende 
beginselen die per samenlevingssfeer dominant zijn. In elk van de levens
kringen stempelt een specifiek beginsel op een geheel eigen manier de ac
tiviteiten die mensen daar aan de dag leggen. Het gedrag dat mensen ten 
toon spreiden binnen de verschillende leefkringen kan op zich veel over
eenkomsten vertonen. Parallellen zijn er zeker. Zo kan geen enkel verband 
in onze samenleving zich onttrekken aan het beheer van financiële midde
len. Elke instelling, van welke kleur dan ook, voert op een of andere ma
nier, al dan niet geformaliseerd, een boekhouding. Maar toch gaan de dra
gers van een primaire leefeenheid anders met de portefeuille om dan de 
financieel-deskundigen in een multinational, dan de economisch-direc
teur in een willekeurig ziekenhuis, dan de minister van Financiën van een 
landelijke overheid of dan de penningmeester van een sportvereniging. 
Activiteiten mogen hier dan op elkaar lijken, toch zijn zij in essentie ver
schillend. Het economische aspect speelt bij alle wisselende activiteiten in 
alle instituten zijn rol, maar de context waarin het geld wordt geteld, be
paalt zeer wezenlijk de aard van deze activiteit. Zo gaat het de econo
misch-directeur van een gezondheidsinstelling uiteindelijk niet, evenmin 
als de minister van Financiën of de genoemde penningmeester, om finan
cieel rendement, maar om respectievelijk een effectievere zorgverlening, 
een gunstige conjunctuur ten behoeve van de materiële voorwaarden 
waarbinnen burgers en hun verbanden functioneren en om de sportieve 
bloei van de sportvereniging. 

~¾~~fnQ~&E!;r,~l~r er~t:~-f.~f ~fä~~~b~~:i;;rt·iai~\1~l-i[ a:,: ·ä-~~;➔J:)~~!: 
wOOrëféîî}'K:'">''vöOris~si'e'mpëh-atie werkzaamheden die mensen in een spe
cifiek verband ontplooien. Dat geldt, zoals wij zagen voor het economi
sche aspect, maar ook voor bijvoorbeeld de onderlinge betrokkenheid, de 
omgangsvormen, het ethische aspect (de ethiek van de ondernemer, de 
medicus, de echtgenoot, de journalist, of van de wetenschapper) en de 
rechtsvorming binnen die verbanden. Over dit laatste een enkel woord. 
Elk verband kleurt binnen de kring van zijn bevoegdheden op een eigen 
manier het altijd aanwezige juridische aspect in. Ook hier manifesteert 
zich de gedifferentieerde samenleving. Elk voor zich kent het kerkrecht (de 
tucht, de kerkorde, zijn wetboeken), het interne recht van bedrijven, van 
onderwijsinstellingen (het schoolreglement, de statuten), van verzor
gingsinstellingen en ook van de staat een wezenlijk ander kristallisatie- of 
oriëntatiepunt. Het kerkelijk (tucht-)recht ontspringt binnen geloofsge
meenschappen aan de inzet van mensen die met het oog op de geloofs
leer en -beleving het gedrag van leden wensen te reguleren. Bij sportclubs 
kristalliseren zich spel- en gedragsregels uit rond de sportieve activiteit die 
centraal staat En bij vakbonden stuurt de collectieve belangenbehartiging 
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de interne rechtsregels. Natuurlijk kunnen en zullen de interne regels per 
organisatie of gemeenschap ook sterk variëren als zij feitelijk deel uitma
ken van één en dezelfde levenskring. Geen enkele onderneming is de re
plica van de concurrent. Elke universiteit kent een eigen gezicht. Elke over
heid werkt met eigen wetten, verordeningen en procedures. Maar die fei
telijke verscheidenheid doet op zich geen afbreuk aan de stelling dat er 
sprake is van een gemeenschappelijke grondnoemer waarop de activitei
ten van gelijkgeaarde instellingen uiteindelijk stoelen. Dat blijkt bijvoor
beeld wel uit het gegeven dat geloofsgemeenschappen van velerlei kleur 
en snit (waaronder nieuw opkomende sekten, evangelische bewegingen, 
protestantse denominaties, de rooms-katholieke kerk) aanspraak maken 
op de vrijheid van godsdienst. Er is 'eenheid' in verscheidenheid. Zij alle 
zijn ongeacht alle, soms opzienbarende variaties religieuze verbanden. 
Kwalitatief verschillen zij niet van elkaar. Kwalitatieve grenzen zijn er 
slechts tussen verschillend geaarde levenskringen. 

\ De enorme veelkleurigheid illustreert de stelling dat mensen de uiteenlo
\ pende dominerende beginselen, die in de werkelijkheid verankerd zijn, 
\; niet zozeer ondergaan, maar veeleer ook voortbrengen. Niet in mechani
li sche zin, maar als verantwoordelijke personen. De norm van trouw en lief-
de, karakteristiek voor primaire levensverbanden, van collectieve belan
genbehartiging, kenmerkend voor werknemers- en werkgeversorganisa
ties, de norm van de pedagogisch verantwoorde vorming in onderwijsin
stellingen hebben, om maar een paar voorbeelden te noemen, weliswaar 
een verbindende kracht, die uit henzelf voortkomt, maar zij krijgen slechts 
via bemiddeling door mensen een concrete maatschappelijke gestalte. De 
beginselen vormen (tezamen) geen boven de werkelijkheid zwevend, ge
detailleerd en minutieus opgesteld spoorboekje van voorschriften en van 
bepalingen, die om een mechanische omzetting in alledaags gedrag vra
gen. De structuurnormen dwingen niet in een gedetailleerd keurslijf, maar 
manifesteren in appellerende zin hun geldingskracht. Essentieel is dat 
mensen in persoonlijke verantwoordelijkheid op dit appel antwoorden. Er 
is geen sprake van dwang. Uiterlijk regelvolgend gedrag past ook hele
maal niet bij het karakter van onder meer de verplichtende trouw van de 
zorgverschaffing of van de solidariteit in respectievelijk de primaire ver
banden, de zorginstellingen of vakverenigingen. Daarom dwong Christus 
zijn tijdgenoten niet in een ethisch dwangbuis, maar deed hij een appel op 
hun geweten. 

Het 'vrij zijn van dwang' is in zekere zin een voorwaarde voor de persoon
lijke verantwoordelijkheid en voor een bloeiend en pluriform maatschap
pelijk leven. Schoolbesturen en leerkrachten bijvoorbeeld die op essentië
le punten niet zelf de kennisoverdracht kunnen stempelen, omdat zij hun 
gedrag op allerlei bepalingen en voorschriften van buitenschoolse instan
ties moeten afstemmen, zullen nooit volledig achter hun gedrag kunnen 
staan. In dergelijke omstandigheden identificeren zij zich niet met de leer
stof en de waarden die zij overdragen. Het behoeft geen betoog dat een en 
ander het onderwijs niet ten goede komt. Dat gaat ook op voor andere sa
menlevingskringen. Een vakbond, consumentenorganisatie, of patiënten-
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vereniging die aan de leiband van andere verbanden loopt, kan uiteinde
lijk nooit tot zijn of haar recht komen. Recente ervaringen van collectivis
tische staten uit Oost Europa spreken boekdelen. Vrijheid is essentieel 
voor een op rentmeesterschap en solidariteit georiënteerde gèspreide 
v~rantwoorael~@]ia,'-vo0r:·een··samënfevî'ng·waädn"s'o·c1a1·e· orgarifsaties 
en primaire leefeenheden intern hun eigen recht kunnen vormen en waar
in de pluriformiteit kan opbloeien. 

3.2 De vervlechting van verantwoordelijkheden 

Vanwege hun kwalitatieve verscheidenheid zijn levenskringen niet tot el
kaar te herleiden. Maar de verschillende doelverbanden waarin mensen 
leven, zijn geen volstrekt geïsoleerde eilanden. Zij trekken niet gescheiden 
op. Het aantal vervlechtingen is, integendeel, erg groot. Alleen in samen
hang kunnen zij ook tot hun recht komen. Ondernemingen kunnen bij
voorbeeld bij gebrek aan goed geschoolde arbeidskrachten economisch 
gezien niet meer uit de voeten. Zij zijn afhankelijk van deugdelijk onder
wijs. Scholen kunnen op hun beurt weer niet werken zonder een gezond 
financieel draagvlak, waarvoor indirect een gezonde produktiehuishou
ding weer essentieel is. Mensen zijn, evenals de talloze instellingen die 
een moderne samenleving rijk is, onderling met duizend en een draden 
verbonden. Ruimtelijk gezien neemt die vervlechting, gegeven de interna
tionalisering van betrekkingen, alleen maar toe. De interdependentie geeft 
aan dat er sprake is van een netwerk van convergerende (gerechtvaardig
de) belangen. Het streven van zorginstellingen om mensen weer snel op 
de been te helpen, heeft behalve een innerlijke waarde voor de patiënt en 
de zorgverlener zelf, ook positieve gevolgen voor de eventuele werkkring 
van eerstgenoemde, voor het gezin waarin deze mogelijk een plaats heeft 
of voor de vrijwilligersvereniging waar de herstelde deel van uitmaakt, en
zovoort. Over het algemeen belang van onder meer goede welzijnsvoor
zieningen, adequaat onderwijs, een verantwoord niveau van de arbeids
produktiviteit of een redelijk harmonieuze opvoeding van kinderen, hoeft 
hier niet verder te worden uitgewijd. Terwijl hierboven aandacht is ge
vraagd voor het gezagspluralisme en voor de coëxistentie van leefsferen 
(hun onherleidbaarheid en zelfstandigheid op grond waarvan onder meer 
de statelijke overheid, ondernemingen, de onderwijsinstellingen, vakbon
den, werkgeversorganisaties en zorginstellingen elkaar in de eigen verant
woordelijkheid moeten respecteren), valt nu op grond van de geschetste 
vervlechting te wijzen op de convergentie, of de bewust beoogde comple
mentariteit van de doeleinden van de verschillend geaarde sociale ver
banden.5 

3.3 Belangenconflict 

In het concrete alledaagse leven slaan mensen en hun instellingen de han-

5. Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, 'De christen-democratische politieke overtuiging omtrent de reik
wijdte van democratisch-rechtsstatelijke politiek', A.M.J. Kreukels en J.B.D. Simons, Publiek 
Domein (Meppel 1988} 111-138. 
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den niet altijd harmonieus ineen. Belangen sporen niet altijd met elkaar. 
Doeleinden kunnen botsen en conflicteren. In de eerste plaats kan de com
petitie zich voordoen tussen verbanden die zich binnen één en dezelfde 
leefsfeer bewegen. Theologische disputen en evangeliserende activiteiten 
illustreren dat geloofsgemeenschappen er rivaliserende opvattingen op 
na houden. Ondernemingen opereren soms op eenzelfde afzetmarkt en 
concurreren via onder meer prijs- en kwaliteitsverschillen om de gunst 
van de consument. De onderlinge wedijver is een vrijwel onontbeerlijk 
element in de wereld van sport en spel. En politieke partijen dingen onder 
andere om de kiezersgunst. Maar niet alleen tussen de verbanden die zich 
binnen eenzelfde levensdomein bewegen, kunnen zich fricties voordoen. 
Ook binnen die verbanden zijn spanningen geen uitzonderingen. Daarbij 
valt te denken aan de verhoudingen tussen bijvoorbeeld de werkgevers en 
de werknemers, de cliënten van een verzorgingshuis en de directie, de be
trekkingen tussen ouders onderling of met hun kinderen enzovoorts. Riva
liteit nu tussen de verbanden (het eerste voorbeeld) is legitiem en zelfs on
ontbeerlijk voor de verantwoordelijkheid en dus creativiteit van mensen, 
zolang daarbij geëigende methoden gebruikt worden. In navolging van 
het vorenstaande is de stelling gewettigd dat directe dwang a!s zodanig in 
het niet-statelijke verkeer van de hand te wijzen is. Tussen de betrekkelijk 
zelfstandige privaatrechtelijke partijen dient er over en weer respect te zijn 
voor de wederzijdse vrijheid om eigen doelstellingen na te streven. Maar 
dat betekent niet dat de status quo altijd heilig is. Bedrijven die in de con
currentiestrijd het onderspit delven, hebben geen redenen om de rivalen 
tot de orde te (laten) roepen, zolang de competitie een bij de betreffende 
kring passend karakter kent (bijvoorbeeld prijs- en kwaliteitsconcurrentie). 
En eigenlijk geldt dat over de hele linie. Rivaliteit hoort bij pluriformiteit, 
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. 

Binnen de verbanden liggen de kaarten anders. Daar is soms wel degelijk 
ook sprake van onder- en bovenschikking. Het thema van het gezag speelt 
daarbij een grote rol. Rondom dat begrip bestaan vanouds grote misver
standen. In het verleden zijn christen-democraten nog al eens in de fout 
vervallen om de gezagsdragers binnen de kringen met een aureool te om
ringen, als waren zij de dragers van de eigen rechten van de betreffende 
leefsfeer. De vader _was vaak het gezag in het gezin, de ondernemer in het 
bedrijf, de priester of de predikant in de kerk, de bewindslieden in het de
partement etc. Voor een erkenning van conflicten was er uiteraard geen 
plaats. Wie een vraagteken zette achter de handelingen van de gezagsdra
gers tartte de 'scheppingsbedoelingen'. Die visie werkt echter verblindend 
en strookt ook niet met de christen-democratische inzichten. Beginselen 
onttronen dorpsdespoten. Zo luidt de leuze die deze idee doorbreekt. Het 
inzicht in de centrale beginselen van bijvoorbeeld het gezin, de kerk, de 
universiteit en dergelijke is niet exclusief te vinden bij de voormannen. 
Ook zij staan onder de kritiek van de beginselen. En ook die kritiek voltrekt 
zich niet mechanisch. Zij vraagt - indien nodig - eveneens om een po
sitivering door mensen. En daarvoor dient er ruimte te zijn. Reden voor 
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een principieel pleidooi voor democratische en open structuren.6 Een plei
dooi dat aan betekenis wint al naar gelang burgers noodzakelijkerwijs 
aangewezen zijn op specifieke organisaties {zoals ziekenhuizen, scholen, 
verpleeginrichtingen etc.) en er voor hen minder keuzevrijheid is. Die de
mocratisering staat in dienst van de samenleving, die voor christen-demo
êr·ät~.riikiöirfe.rl<firrërëriijrî'dóor een evenwicht aan rechten en plichten, 
door structuren.\Äiaä~rfi1·"dê ... ver·ántwoording een duurzame plaats heeft. ,·-- . -~,........-..:.::,,i..t:i.,~.-, ......... ~"'"-''~;.,, ..... ~- -,,, ...... -· ' ·,. .,,- ., ... , . ",, .. ,.· -· -- ·.,. . , ..... _ .. •.·- ·• .. ,,, .. .- . . 1 

Zelfregulering via rectificeren de maatschappelijke krachten, juist oQk bin=._ 
nen de JlLÏY~Y§!9ll1f~[e]:;,,I~rct:~·~,rVóo( îic5.~CJJ1fîv·e·rgëîi'f ltde··ondern.emin.gs
raden, de medezeggenschapsraden, de democratisering van besturen, 
v~n zendgemachtigden, gezondheidsinstellingen en dergelijke). Structu
rén creëren dan in principe de ruimte om de kwalitatief uiteenlopende be
ginselen, waarop samenlevingskringen elk voor zich stoelen, te laten pre
valeren boven willekeur. De 'vertaling' van die beginselen in het praktisch 
handelen geschiedt dan immers intersubjectief. De kinderen kunnen 
ouders aanspreken op hun plichten, de leerlingen en ouders kunnen dat 
tegenover de schoolbesturen doen, de burgers roepen politici ter verant
woording, de patiëntenorganisaties het ziekenhuisbestuur en dergelijke. 
Uiteraard zal die intersubjectiviteit, al naar gelang de kring waarover men 
spreekt, een andere inslag kennen. Er moet principieel ruimte zijn voor 
wederzijdse correctie in open verhoudingen. Geen starre klassenstrijd op 
basis van onverzoenbare belangentegenstellingen, geen atomisme zon
der enige verwantschap, maar voor christen-democraten staan onderlin
ge rectificatie, kritiek en rivaliteit, ook waar er sprake is van gemeenschap
pelijke doeleinden, model bij de visie op de inrichting van de samenle
ving. Maar niet alleen tussen aparte instellingen die zich bewegen binnen 
één en dezelfde maatschappelijke sector enerzijds en binnen de specifieke 
verbanden anderzijds, kunnen de belangen soms botsen. Dat geldt ook 
voor instellingen die kwalitatief van elkaar verschillen. 
De wederzijdse (relatieve) zelfstandigheid van bijvoorbeeld scholen en be
drijven kan tot fricties rond de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt leiden. 
Een reportage op radio of televisie over de vervuiling van de waterwegen 
waar gerenommeerde bedrijven zich eventueel schuldig aan maken, zal 
niet bijdragen aan de levensvreugde van hun directies en voorlichters. De 
dominerende plaats die kerken soms opeisen in de besturen van identi
teitsgebonden instellingen in de sfeer van het onderwijs of de gezond
heidszorg roept spanningen op. De wederwaardigheden rond de commer
cialisering van de media of ook van (rendabele delen van) de gezond
heidszorg geven de hier bedoelde wrijvingen ook goed weer. Het rijtje zou 
uiteraard moeiteloos vele bladzijden kunnen gaan beslaan, maar dat is 
weinig zinvol. Punt is dat de vervlechtingen behalve bron van harmonie 
ook oorzaak van veel maatschappelijke spanningen kunnen zijn. Spannin
gen die aanleiding voor de overheid zijn om op te treden, zodra de publie
ke gerechtigheid in het geding is. 

6. Vgl. CDA, Op het spoor van de verantwoordelijke samenleving, eindresultaat van een 
CDA-discussie ('s-Gravenhage 1988) 5. Dit rapport voert een pleidooi voor medezeggen
schaps- en democratiseringsregelingen, die afgestemd zijn op de aard van samenlevingsver
banden en voor afdoende klachtenprocedures bij dienstverlenende instellingen als zieken
huizen, verpleeginrichtingen en dergelijke. 
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4. De plaats van de overheid in de samenleving 

4. 1 De publieke gerechtigheidsidee 
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De statelijke overheden werken vanuit een speficiek eigen grondmotief. 
Hun identiteit hangt daar nauw mee samen. Het Program van Uitgangs
punten wijst de publieke gerechtigheid aan als hun identiteitsbepalende 
beginsel. Ook dit beginsel vraagt om een actieve menselijke vormgeving, 
om een feitelijke doorwerking in de naar tijd en plaats variërende omstan
digheden. Het kent een waarde die aan het gepositiveerde recht vooraf 
gaat (een voor-positieve zin) . De staat is er innerlijk aan gebonden . Hij kan 
zijn bevoegdheid tot rechtsvorming niet naar welgevallen hanteren. Zijn 
handelen moet stoelen op het publieke gerechtigheidsbeginsel. Maar een 
gerichte interpretatie van de betekenis van dit beginsel voor de politieke 
praktijk is telkens opnieuw nodig. Als solist komt de politiek verantwoor
delijke niet ver met die interpretatie. De onmiskenbare beperktheid van 
het inzicht, het bevattingsvermogen, de selectiviteit van de afzonderlijke 
waarnemingen geven al aan, dat de strekking van dit centrale motief voor 
de overheid, zich slechts onder de correctie van de tegenspraak en in dia
loog met anderen laat kennen.7 Intersubjectiviteit is een wezenlijke voor
waarde voor het kennen van de publieke gerechtigheidsidee. Vooral ook 
omdat deze rechtsidee geen pasklare ideële blauwdruk biedt die model 
staat voor het overheidsbeleid. Want ook al spreekt de rooms-katholieke 
traditie over een objectieve morele orde en al is in de protestantse filosofie 
de zelfstandig bindende kracht van ordeningsbeginselen benadrukt, dan 
bedoelen zij daarmee niet de volledige menselijke verantwoordelijkheid 
voor hun ontsluiting en vormgeving te ontkennen. 
Integendeel. De mens brengt de beginselen in zekere zin ook zelf voort. Hij 
bl ijft, ook naar zijn politieke zijde, een verantwoordelijk persoon. Daarom 
ook kunnen gezagsdragers zich nooit achter beginselen, die voor hen een 
bindende kracht hebben, verschuilen op de momenten dat zij zich voor 
hun beleid moeten verantwoorden. De mens blijft, ook als politicus, volle
dig verantwoordelijk voor zijn daden en inzichten. 

In de manier waarop de christen-democratie vanouds kennis en inzicht in 
het publieke gerec.htigheidsbeginsel verwerft, onderscheidt zij zich van 
andere politieke stromingen. Het zoeken naar de strekking en de concrete 
betekenis van het gerechtigheidsbeginsel voor de politiek, gebeurt bij het 
licht van het geopenbaarde Woord. Die zoektocht heeft al een schat aàn 
inzichten en oriëntaties opgeleverd. Onze vorige hoofdstukken zijn daar 
een summiere neerslag van. Het adagium 'Er staat geschreven er is ge
schied' geeft het respect voor de christen-democratische traditie weer. 
Over de generaties heen - vergelijk de eis van intersubjectiviteit - vindt 
de inspanning plaats, die tot de christen-democratische politieke filosofie 
leidt. Die gezamenlijke inspanning is ook nodig, omdat niemand er op kan 
bogen een volledig inzicht te hebben in de betekenis van het Evangelie 

7. Vgl. E.M .H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid (Alphen aan de Rijn 1979) 61 e.v. 
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voor de politiek. 'Twee zijn beter dan één ... want als zij vallen, dan richt de 
één de ander weer op' (Prediker 4, 9 en 10). 

Op grond van onze historische verkenning en de bijbelse grondnaties die 
in het tweede hoofdstuk aan het licht kwamen, kunnen wij stellen dat de 
christen-democratie in de staat een gezagsinstituut ziet, dat recht tot gel
ding moet brengen. Taak van de overheid is het om rechtvaardige samen
levingsverhoudingen te beschermen waar zij te vinden zijn en hen te creë
ren waar zij ontbreken. (Publiek-)recht en beleid moeten dan ook innerlijk 
een eenheid vormen.8 Het 'overheidszwaard' dient macht aan het recht te 
verlenen. De publieke gerechtigheidsidee normeert het beleid en biedt te
gelijkertijd ook de grondslag om dat beleid te voeren. De opvatting dat het 
recht slechts in staat is om het overheidsbestuur als sociaal machtsver
schijnsel te fatsoeneren en 'beheersbaar te maken', is dan ook een te be
perkte.9 Het waarborgkarakter van de publieke gerechtigheidsnorm is van 
enorm belang, zoals hieronder zal blijken, maar die gerechtigheid biedt 
wel degelijk ook de grondslag voor het actieve en instrumentele optreden 
van de overheid.10 Ook als zij de mouwen opstroopt en zich aan het werk 
zet moet de 'rechtsstaatsidee' haar inspiratiebron zijn. Hiermee is niet ge
zegd dat het geldende recht, het feitelijke overheidsbeleid, zoals dat in bij
voorbeeld wetten, verordeningen, beleidsregels of beschikkingen is neer
gelegd, automatisch rechtvaardig is. De overheid rijdt ook wel eens een 
scheve schaats. Haar optreden kan zelfs sterk afbreuk doen aan de publie
ke gerechtigheid. Daarover hoeft niemand zich illusies te maken. De 
macht corrumpeert niet zelden. Hij is vaak het instrument geweest om on
rechtvaardige samenlevingsverhoudingen in het leven te roepen en in 
stand te houden. 
De samenhang tussen de keerzijden van de medaille - recht en macht -
is daarom een precaire. Zelfs de massale steun voor hetgeen de overheid 
uit haar hoed tovert, biedt geen garantie dat de rechtsvorming daadwer
kelijk rechtmatig is. Het feitelijk aanvaard zijn is niet hetzelfde als recht
vaardigheid. Reden waarom de christen-derpocratie en haar erflaters van
ouds in hun denken plaats hebben ingeruimd voor het recht van verzet. 11 

Applaus streelt misschien de ijdelheid, maar het biedt als zodanig geen 
criterium voor de politieke besluitvorming. 

Natuurlijk is de vuistregel, dat de staat recht tot gelding heeft te brengen, 
nog zeer globaal. De rechtsidee vraagt dus om een nadere omlijning en 
uitwerking. De overige politieke beginselen die in het Program van Uit
gangspunten staan, bieden daarvoor voldoende aanknopingspunten. Het 
publieke gerechtigheidsbeginsel krijgt in onderlinge samenhang met de 
gespreide verantwoordelijkheid, de solidariteit en met het rentmeester-

8. Publiekrecht en beleid, 32 e.v. 
9. Vgl. A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, 59. 
10. Vgl. P. de Haan, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 30 e.v. 
11. Vgl. Q. Skinner, The foundations of modern politica/ thought, Volume ll. The age of refor
mation, (Cambridge 1978) 189 e.v. en A. Klink, 'De Franse revolutie een christen-democrati· 
sche visie', uit S.W. Co uwen berg, Opstand der burgers. De Franse revolutie na 200 jaar (Kam· 
pen 1988) 145-159. 
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schap contouren. Zich baserend op deze trits van beginselen stelt het Pro
gram van Uitgangspunten, dat de overheid de publieke voorwaarden 
moet scheppen, die de mens nodig heeft om verantwoordelijkheden te 
dragen. Rechtvaardige samenlevingsverhoudingen stellen de mens en de 
verbanden aan het functioneren waarvan hij zijn steentje bijdraagt, in 
staat om de solidariteit en rentmeesterschap in gespreide verantwoorde
lijkheid te realiseren. Daarom moeten zij, die actief zijn in het maatschap
pelijk krachtenveld, de staat evenzozeer als bijvoorbeeld de milieuorgani
saties, vakbonden, ondernemingen of omroepverenigingen, ieder op 
eigen wijze, de norm van het recht in acht nemen; het is uiteindelijk de 
overheid die deze met macht tot gelding dient te brengen. 
Met deze algemene indrukken in het achterhoofd is het tijd dieper in te 
gaan op: 
1. het waarborgkarakter van de publieke gerechtigheidsnorm; 
2. het aanspraakkarakter van de publieke gerechtigheidsnorm; 
3. het normerend karakter van de publieke gerechtigheidsnorm.12 

1. Het waarborgkarakter van de publieke gerechtigheidsnorm 
Het waarborgkarakter hangt nauw samen met het ordeningsbeginsel van 
de gespreide verantwoordelijkheid. Dit beginsel fungeert als een buffer te
gen een overheid die alle maatschappelijke activiteiten wil beheersen en 
doordringen. 
Alhoewel alle levenskringen een eigen dominerend beginsel kennen, be
staat telkens het gevaar dat de overheid alle andere sectoren met hun or
ganisaties en instellingen weet te penetreren en weet in te kapselen. Het 
statelijk recht gaat dan zo sterk domineren, dat burgers en verbanden 
geen enkele ruimte meer gelaten wordt om zelfstandig hun taken in te vul-

12. Vgl. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 27 e.v. waar De Haan c.s. een soortgelijke 
driedeling maken, zij het dat zij de normerende functie (van in dit geval het bestuursrecht) 
centraal stellen. Zij komen tot de conclusie dat het bestuursrecht niet alleen burgers en ver
banden normeert (bijvoorbeeld via vergunningen), maar ook de overheid. Rechtsbescher
mingsregelingen, inspraakprocedures of -bepalingen omtrent openbaarheid beogen de 
rechtspositie van burgers ten opzichte van de overheid te beschermen. De waarborgfunctie 
geldt in zekere zin als afgeleide van de normerende functie (evenals de aanspraken, die bur
gers op de overheid tot gelding kunnen brengen in de vorm van bijvoorbeeld sociale voor
zieningen). Hier, in deze publikatie, worden de drie (als het ware pyramidale) vlakken van de 
publieke gerechtigheid wat scherper uit elkaar gehaald. Het waarborgkarakter wordt gereser
veerd voor de principiële terughoudendheid die de overheid moet betrachten jegens niet
statelijke activiteiten (gespreide verantwoordelijkheid). Het aanspraakkarakter slaat dan op 
het actieve, presterende beleid dat de overheid moet voeren om die activiteiten in voorwaar
denscheppende zin te ondersteunen, terwijl het normerende karakter de overheid aanspoort 
om er voor te zorgen dat burgers en hun verbanden ook in het onderlinge verkeer elkaars 
rechten respecteren en behartigen. (Vgl. de in christen-democratische kring gangbare 'vuist
regel': een op publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap georiënteerde ge
spreide verantwoordelijkheid.) De term waarborg zou te vervangen zijn door het begrip res
pect (respectkarakter), omdat de overheid ook in een actief beleid en de arbitrerende regel
geving de gespreide verantwoordelijkheid wil veilig stellen {waarborgen). De gebezigde be
grippen sluiten echter aan bij een toch al gangbare terminologie in christen-democratische 
kring. Zo sprak V.A.M. van der Burg in 1982 in zijn artikel 'De waarborgstaat Nederland' 
(Christen Democratische Verkenningen 12/82, 603-608) al uitdrukkelijk over het waarborgka
rakter van grondrechten waarmee hij verwees naar 'rechten op basis waarvan de staat de 
vrijheid van de burger heeft te eerbiedigen en te waarborgen', 604. 
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lenen om het interne verbandsrecht tot gelding te brengen. De overheid 
doet dan afbreuk aan de paulinische oproep om zich dienstbaar op te stel
len. Idealiter is zij er namelijk omwille van de mens. En aangezien de 
mens, zoals uit het voorgaande inmiddels wel duidelijk is geworden, in es
sentie een antwoordend wezen is, is het onrechtmatig om allerlei taken 
lukraak te verstatelijken . Het past de overheid om uit te gaan van de 
kwalitatieve verscheidenheid van verantwoordelijkheden en om de rela
tieve zelfstandigheid van de verbanden waarin mensen zich van hun taken 
kwijten, te respecteren. Voor de private rechtsvorming door de burger zelf 
of door maatschappelijke organisaties moet zij ruim baan scheppen. 13 Al
leen op die manier toont zij respect voor de fundamentele mensenrech
ten. Bij de opvoeding, de geloofsbeleving, de schoolse activiteiten, de 
dienstverlening via bedrijf of non-profitinstelling, de beoefening van de 
wetenschap of van de kunsten past, anders dan bij de. tenuitvoerlegging 
van het recht, de dwingende hand van de staat immers ten principale niet. 
De menselijke wil laat zich op die terreinen niet door 'een vreemde autori
teit' leiden.14 

De overheid moet dan ook principiële grenzen in acht nemen bij haar taak
vervulling. Zij is innerlijk gebonden aan constitutieve rechtsbeginselen, 
die zo wezenlijk zijn voor mens en samenleving, dat zij als grondslagen 
van de democratische staat beschouwd moeten worden.15 Via de zoge
naamde vrijheidsrechten zijn deze rechtsbeginselen nader toe te spitsen 
en in positieve rechtsregels om te zetten. Zij heten dan met recht: grond
rechten. Zij drukken uit welke verantwoordelijkheden in wezen slechts 
door burgers en particuliere instanties tot bloei te brengen zijn.16 Het waar
borgkarakter van de publieke gerechtigheid nu schermt deze verantwoor
delijkheden af tegen de overheid, die hen mogelijkerwijs wil annexeren of 
beknotten. Het gaat om waarborgen voor de rechtspositie van burgers en 
hun verbanden in de relatie tot de publieke gezagsorganen. 

2. Het aanspraakkarakter van de publieke gerechtigheidsnorm 
De overheid kan er niet mee volstaan ruim baan te geven aan een spon-

13. Vgl. P. de Haan, Enkele hoofdlijnen van rechtsontwikkeling in de verzorgingsstaat (Am
sterdam 1988) 103 e.v. 
14. De term is van G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philisophie des Rechts (Berlin 1833) 62. 
15. Vgl. H.J. van Eikema Hommes, Methode der encyclopedie en hoofdlijnen van de geschie
denis der rechts- en staatsfilosofie, tweede druk (Zwolle 1982) 70. 
16. Couwenberg (en ook anderen onder wie Gijssels) meent dat de christen-democratie 
slechts een variant is van de liberaal-burgerlijke democratische stroming. Christen-democra
ten speelden een belangrijke rol bij de transformatie van de burgerlijke samenleving tot een 
sociale rechtsstaat, maar een 'post-burgerlijk alternatief' biedt zij niet. Toch is hier sprake van 
een versimpeling. Met evenveel recht kan het liberalisme als een verzelfstandigde loot aan 
de stam van een christelijk-politieke beweging worden beschouwd. Historisch gezien zijn er 
zelfs aanknopingspunten voor deze visie (vgl. het eerder geciteerde boek van Skinner). Bo
vendien is de transformatie waarvan Couwenberg spreekt niet zomaar als franje van de bur
gerlijke maatschappij op te vatten. Het gaat om iets zeer wezenlijks. De manier waarop voorts 
christen-democraten zich altijd hebben ingezet voor de maatschappelijke verwerkelijking 
van de vrijheidsrechten via de zelfstandige private organisaties onderscheidt hen wezenlijk 
van liberalen en sociaal-democraten. Vgl. P. de Haan, 'De staatsleer van Co uwen berg, ander
maal kritisch beoordeeld', Christen Democratische Verkenningen, 12/86, 206 e.v. 
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taan tot stand gekomen samenleving. Een maatschappij waarin alles aan 
het vrije spel van krachten is overgelaten ontaardt in anarchie of rechte
loosheid. De gebrokenheid van het bestaan manifesteert zich zeker ook in 
maatschappelijk onrecht. De bedreiging van de gespreide verantwoorde
lijkheid, van de maatschappelijke verscheidenheid kan namelijk van veel 
kanten komen. Nu eens zijn het politieke activisten, dan weer kerkelijke 
verantwoordelijkheidsdragers, welzijnswerkers of op profijt beluste on
dernemers, technocratische professionals of kapitaalkrachtige personen, 
die hun grenzen niet in acht nemen. Ongeacht allerlei sociale klimaatswis
selingen moet de overheid burgers en hun niet-statelijke verbanden be
schermen tegen al te opdringerig gedrag van oneigenlijke krachten en 
waar mogelijk de waardigheid van de mens vrijwaren van aantasting door 
armoede, ziekte of onderontwikkeling. Een actief overheidsoptreden is no
dig om de gespreide verantwoordelijkheid tegen welke vorm van niet-sta
telijk imperialisme dan ook af te schermen. Voorzover daarbij sprake is 
van een noodzakelijke dienstverlening van overheidswege (feitelijke 'pu
blieke' prestaties) - in onderscheid van de scheidsrechterlijke rol van de 
overheid - hebben wij te maken met de aanspraakdimensie van de pu
blieke gerechtigheid. Het gaat dan om het actief creëren van,de materiële 
bestaansvoorwaarden van burgers en hun verbanden enerzijds en de fei
telijke rechtshandhaving anderzijds (overheidsprestaties die nauw samen
hangen met het handhaven en nastreven van de vrede en de rechtsorde 
binnen de landsgrenzen en het opbouwen van een rechtvaardige interna
tionale rechtsorde). 

a. Het handhaven van de rechtsorde en het streven naar internationale ge-
rechtigheid 

De rechten van burgers en niet-statelijke samenlevingsverbanden kunnen 
zowel door de 'vaderlandse overheid' (zie boven) als ook door de imperia
listische aspiraties van andere staten bedreigd worden. Het politieke zelf
beschikkingsrecht van burgers, de vrije ontplooiing van burgers en hun 
verbanden (waaronder de politieke partijen) staan in het laatste geval in 
directe zin op het spel. De ervaring leert dat een bezetting door vreemde 
mogendheden altijd ook gevolgen heeft voor de overige vrijheidsrechten. 
Ook de bescherming van de (inter-)nationale veiligheid is, net zoals het 
ondersteunen van.andere in hun bestaan bedreigde (rechts-)staten, een 
wezenlijke overheidstaak. Die laatstbedoelde hulp is ook op zijn plaats als 
de bedreiging niet zozeer van politieke, maar van sociaal-economische 
aard is. In de sfeer van buitenlandse betrekkingen is dan een gerichte en 
effectieve ontwikkelingshulp geboden. Waar burgers van andere staten 
onder een dictatoriaal juk zuchten zal naar gepaste vormen van onder 
meer diplomatieke hulp gezocht moeten worden. Daarnaast is de zorg 
voor een goed functionerend staatsbestel en rechtsstelsel (een goede ter
ritoriale taakverdeling tussen de overheden, heldere verhoudingen tussen 
de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht en vooral ook een 
adequaat rechtshandhavingssysteem) een onvervreemdbare overheids
taak. De dwingende rechtshandhaving, het dwingend bestrijden van re
geloverschrijdend gedrag is in die zin een eigenlijke taak van de overheid, 
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dat zij niet te vermaatschappelijken of te privatiseren is.17 Natuurlijk hangt 
deze taak nauw samen met het normerend karakter van de publieke ge
rechtigheidsnorm (zie hieronder). Toch valt zij daar niet mee samen. Het 
handhaven van regels is niet hetzelfde als het uitvaardigen van bepalin
gen die het maatschappelijk verkeer reguleren. 18 In het eerste geval gaat 
het om het feitelijk inzetten van politie en justitie om zo de eenmaal uitge
vaardigde normen zowel via een opsporings- en vervolgingsbeleid als een 
straftoemetings- en uitvoeringsbeleid te handhaven. De mate waarin 
sanctionering van normschendingen nodig en mogelijk is, kent overigens 
wel een sterke samenhang met de kwaliteit van de regelgeving en van het 
overheidsbeleid. Heldere, wettelijk verankerde, openbaar kenbare, duur
zame regels met een hechte normatieve inslag geven de burgers houvast, 
maken hun gedrag controleerbaar voor de rechter en geven het parlement 
inzicht in de doeltreffendheid van regels.19 Ook een beleid dat zich richt op 
het betrekken van de samenleving bij de preventie van criminaliteit via bij
voorbeeld het versterken van het functioneel toezicht in winkelcentra, bij 
(sport)evenementen, via bijvoorbeeld voorschriften in bouwverordenin
gen met het oog op de technische preventie van diefstal, de aanpassingen 
van de ruimtelijke omgeving, de subsidiëring van welzijnsactiviteiten of 
zelfs via een gericht werkgelegenheidsbeleid kan van grote betekenis 
zijn.20 

b. Het scheppen van de materiële voorwaarden voor de verantwoordelij-
ke samenleving. 

De overheid is tot meer geroepen dan tot het respecteren van niet-statelij
ke verantwoordelijkheden, de bescherming van de internationale vrede en 
veiligheid en de handhaving van de rechtsorde. Zij is uiteindelijk ook ver
antwoordelijk voor de bestaanszekerheid van burgers, voor een sociale in-

17. Vgl. A.J. Vermaat, 'Over de brug tussen markt en bureaucratie', Christen Democratische 
Verkenningen, 1/86, 15. 
18. In hoeverre bij de rechtshandhaving teruggegrepen zal moeten worden op de dwingende 
overheidsarm is een andere vraag. Niet zelden bezit het maatschappelijk leven de vitaliteit 
om zichzelf te ordenen. De overheid kan die maatschappelijke regulering aanmoedigen door 
ordenend op te treden en bijvoorbeeld via dwingend recht posities van maatschappelijke 
partijen (bijvoorbeeld contractanten) zo te verstevigen en de materiële positie van burgers 
en verbanden zo op peil te houden, dat zij daardoor in preventieve zin van machtsmisbruik 
gevrijwaard blijven. 
Ook de kwaliteit van de publieke regelgeving kan als zodanig de mate waarin repressieve 
rechtstoepassing (strafrechterlijk/administratief-rechterlijk) beïnvloeden. Zo heeft de Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in zijn rapport 'Rechtshandhaving' ('s-Graven
hage 1988) gewezen op het belang van duidelijke wettelijke verankerde normen, die een dui
delijk aanknopingspunt bieden voor een verantwoorde rechtshandhaving, van consistente 
en duurzame rechtsregels (wetgeving die naar frequentie, complexiteit of ondoorzichtigheid 
rechtsonzekerheid schept, wordt onhanteerbaar) en van regels die geen appel doen op het 
berekenend gedrag van burgers (sturende heffingen, toeslagen en subsidies). 
19. Vgl. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rechtshandhaving ('s-Gravenha
ge 1988) 33. 
20. Zie vooral Eindrapport van de Commissie kleine criminaliteit ('s-Gravenhage 1986) 59. 
Overigens zij hier opgemerkt dat het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA voornemens 
is een aparte studie aan de rechtshandhavingsproblematiek te gaan wijden. 
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frastructuur die mensen in staat stelt om de schepping te beheren, om de 
samenleving in te richten en tot bloei te brengen en om zichzelf in verant
woordelijkheid te verwerkelijken. Zij moet actief voorwaardenscheppend 
optreden om de besluitvorming van burgers en private instellingen moge
lijk te maken en om aan de gespreide verantwoordelijkheid een materiële 
basis te geven. 

De presterende rol van de overheid valt grofweg in twee onderdelen uit
een.21 In de eerste plaats moet zij bepaalde publieke werken en instituties 
realiseren die zij, gegeven de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, 
niet (volledig) aan het particulier initiatief kan overlaten. Zo de burgers of 
het georganiseerde initiatief de betreffende activiteiten al ter hand nemen, 
zullen zij dat zo selectief doen, dat er geen sprake meer is van algemeen 
voorwaardenscheppende diensten. Die selectiviteit uit zich dan bijvoor
beeld in tolheffingen op wegen, een niet algemeen toegankelijke energie
infrastructuur en dergelijke. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld een 
gedegen verkeers- en energie-infrastructuur, een adequate waterkering, 
een passende ordening en bestemming van de ruimte, of het beheer van 
het grondwater.22 

Onderdelen van de zorg voor het milieu - bijvoorbeeld bodemsanerings
activiteiten - zijn ook tot deze vorm van publieke taakvervulling te reke
nen. Het gaat hier om het werk van de overheid, dat weliswaar talloze ge
volgen heeft voor de burgers en ·hun instellingen, maar niet uitdrukkelijk 
en onderscheidenlijk is gericht op een specifieke niet-statelijke sociale 
functie van burgers en hun verbanden. De overheid gaat hier, in onder
steunende zin, geen directe relatie aan met maatschappelijke actoren. 
De goederen kennen namelijk een (semi-)collectief karakter en zijn in alge
mene zin voorwaardenscheppend voor de gespreide verantwoordelijk
heid.23 

21 . Het onderscheid wordt in zekere zin ook gemaakt door P. Häberle, waar hij spreekt over 
de rechtsorde structurerende grondrechten enerzijds en rechten die expliciet sociale functies 
beschermen anderzijds. P. Häberle, Die Wesensgarantie des Art. 19 Abg.2. Grundgesetz, 3e 
druk (Heidelberg 1983) 34 en 47. Vgl. ook E.M.H. Hirsch Ballin, Werking en verwerkelijking 
van grondrechten, L. Heyde e.a. (red), Begrensde vrijheid. Opstellen over mensenrechten 
aangeboden aan prof.dr. D.F. Schettens bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen (Zwolle 1989) 141. 
22. Dit betekent overigens niet, dat de overheid hier het alleenrecht kan claimen. Zij heeft op 
deze terreinen zeker geen exclusieve en ook niet per se een primaire taak. Ook burgers en 
maatschappelijke verbanden zorgen voor de bestemming van de ruimte (al was het alleen 
maar in de achtertuin). Ook zij hebben verantwoordelijkheden voor de drinkwaterkwaliteit, 
een verantwoord energiebeheer e.d. Een en ander blijkt wel uit de geschiedenis van de wa
terschappen. Deze kwamen voort uit het particulier initiatief. Het is de taak van de overheid 
om ervoor te zorgen dàt de taken ter hand worden genomen. 
23. Bij deze vorm van publieke taakvervulling moet de overheid telkens weer afwegen of zij
zelf de diensten zal initiëren en 'uitvoeren', danwel de dienstverlening over zal laten aan het 
maatschappelijk initiatief. In dit laatste geval zal zij via gedragsregulerende bepalingen ga
rant moeten staan voor de algemene toegankelijkheid van de voorzieningen (spoorverbin
dingen, aansluiting op telefoonverbindingen e.d.). De overheid staat dan voor de keus om of
wel presterend ofwel normerend op te treden. In het navolgende hoofdstuk zal worden uit
eengezet dat de laatste manier van taakvervulling de voorkeur verdient (op voorwaarde 
uiteraard dat een en ander doeltreffend is). De overheid heeft als presterende instantie 
slechts een subsidiaire rol. 
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Het andere onderdeel van de presterende overheidstaak heeft te maken 
met inspanningen die ertoe strekken de vloeren in het bestaan van bur
gers en hun verbanden te garanderen. De overheid gaat daarbij relaties 
aan met de dragers van andere verantwoordelijkheden in de samenleving 
(de dragers van het gezagspluralisme en de niet-:statelijke betrekkingen). 
Burgers moeten over het noodzakelijke kunnen beschikken om zich te voe
den, te kleden, zich te informeren over de gang van zaken in de samenle
ving, zich in een moderne maatschappij te bewegen, om zich te scholen, 
gezondheidszorg te ontvangen, om van de culturele waarden die mensen 
in de loop van de geschiedenis voortgebracht hebben te genieten, om zin
volle arbeid te verrichten etc. 
In die zin kunnen burgers, ieder voor zich aanspraak maken op steun van 
overheidswege. De zorgverplichting op onder meer het gebied van de 
huisvesting, de gezondheidszorg, de sociale zekerheid ·staat in het teken 
van de waardigheid van de mens (het persoon-zijn), die bedreigd kan wor
den door bijvoorbeeld armoede, onderontwikkeling, door (te lenigen) psy
chische en lichamelijke gebreken. Met dit beleid geeft de overheid een so
ciale basis aan de gespreide verantwoordelijkheid. De protestantse poli
tieke filosofie voert deze zijde van de rechtsstaat overigens terug op zoge
naamde regulatieve rechtsbeginselen, waarin de actieve overheidstaken 
verankerd zijn. 

De zorgplicht strekt ertoe een noodzakelijke, materiële basis aan de ver
antwoordelijke samenleving te geven. Zonder brood op de plank wrijft de 
overheid met de erkenning van de kwalitatief uiteenlopende verantwoor
delijkheden van burgers en instellingen slechts zout in de wonden van 
burgers. Van de persoonlijke verantwoordelijkheid blijft, sociaal en poli
tiek gezien, weinig over als mensen zich dagelijks geconfronteerd weten 
met een tekort aan levensmiddelen of huisvestingsmogelijkheden, als zij 
geen behoorlijk onderwijs hebben genoten en door dat alles de aanslui
ting met de maatschappij missen. Zodra de grond onder het bestaan dras
sig wordt en de trekken van een moeras gaat vertonen, is maatschappelij
ke bewegingsvrijheid een fraai luchtkasteel. Een materiële bodem in het 
bestaan is een conditio sine qua non voor vrijheidsbeleving en een wezen
lijke pijler van rechtvaardige samenlevingsverhoudingen. Het sociale be
leid van de overheid vindt in die vrijheid (tot verantwoordelijkheid) zijn 
rechtsgrond. 

Dat verklaart ook waarom de overheid de maatschappelijke uitoefening 
van verzorgingstaken (in de brede zin van het woord) zoveel mogelijk aan 
burgers en private instellingen moet overlaten. Het actieve voorwaarden
scheppende overheidsbeleid kent namelijk meer dimensies. Enerzijds zul
len burgers aanspraak moeten kunnen maken op elementaire basisvoor
zieningen. Buiten het genot van die basisvoorzieningen om is, politiek ge
zien, nauwelijks een (kwalitatief onderscheiden) verantwoordelijk leven 
mogelijk.24 Maar anderzijds dupeert de overheid dezelfde verantwoorde-

24. Politiek gezien, want mensen kunnen op een zeer verantwoorde manier met gebreken en 
tekortkomingen, ook ~Js zij diep insnijdend zijn, omgaan. Dan openen zich diepere dimensies 

~ 
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lijkheidsbeleving als zij, met uitsluiting van anderen, zelf alle maatschap
pelijke verzorgingstaken ter hand neemt. Reden waarom zij afbreuk doet 
aan de gerechtigheidsidee zodra zij deze taken over de hele linie naar zich 
toetrekt en monopoliseert. Zij tast dan de verantwoordelijkheid van bur
gers en private rechtspersonen aan om elementaire goederen en diensten 
zelf aan te bieden. Wat zij met de ene hand geeft (namelijk de materiële 
voorwaarden die ertoe strekken verantwoordelijkheden waar te kunnen 
maken) neemt zij met de andere hand weer terug (namelijk de mogelijk
heid de onderlinge solidariteit en het rentmeesterschap feitelijk in de prak
tijk te brengen). Het overheidsbeleid komt dan met zichzelf in tegenspraak. 
Behalve slordig, is dat vooral onrechtvaardig. De gespreide verantwoor
delijkheid raakt via de achterdeur weer bekneld. 

Een en ander illustreert dat ook burgers en niet-statelijke verbanden zich 
in het publieke domein bewegen.25 Zo verstrekken bijvoorbeeld private 
welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, scholen of (soms) ook ondernemin
gen goederen en diensten die voor de afnemers van zo'n groot belang zijn 
dat zij als onmisbare bouwstenen van de vloer in het bestaan van ingeze
tenen zijn te beschouwen. De overheid bakt zelf geen brood, melkt geen 
koeien, treedt niet zelf als ziektekostenverzekeraar op en creëert in begin
sel geen werkgelegenheid, via voor dat doel in het leven geroepen staats
bedrijven. En naar christen-democratisch inzicht moet zij daar - gegeven 
de norm van gespreide verantwoordelijkheid - ook niet aan beginnen. Er 
is weliswaar sprake van vervlechting, er zijn raakvlakken tussen de doel
einden van staat en private organisaties (de bovengenoemde convergen
tie), maar dat betekent nog niet dat hun activiteiten als zodanig over en 
weer vrij uitwisselbaar zijn. Er zijn immers sociale functies, die naar hun 
aard niet adequaat door de overheid vervuld kunnen worden . Maar wel 
moet de overheid er garant voor staan dat burgers elementaire voorzie
ningen kunnen genieten. Zij moet erop toezien dàt de elementaire goede
ren en diensten aangeboden worden, dat zij aan bepaalde kwaliteitsmaat
staven beantwoorden en dat zij voor burgers financieel, geografisch en 
- afhankelijk van de aard van de diensten - ideëel toegankelijk zijn. De 
dienstverlening zèlf laat zij uit principiële overwegingen over aan het par
ticulier initiatief omdat zij van een niet-statelijk karakter is. Alleen in een 
klimaat van verantwoorde vrijheid is het mogelijk om bijvoorbeeld op een 
specifieke grondslag onderwijs te geven en vanuit een bepaalde mens- en 
levensvisie zorg te verschaffen of om volgens een geheel eigen formule 
efficiënt produkten aan te bieden en te verhandelen. De gespreide verant
woordelijkheid werkt dan ook gunstig uit voor zowel de aanbieders als de 

-+ 
van de verantwoordelijkheidsidee. Hoe wezenlijk deze kanttekening is, blijkt alleen al uit het 
feit dat de overheid de vloeren in het bestaan slechts zeer ten dele kan garanderen. Zij kan 
het lijden nooit volledig keren en staat machteloos tegenover de eindigheid van elk mensen
leven. De oproep tot een verantwoordelijkheid reikt verder dan het zichtbare sociale leven. 
Maar de overheid is wel gedwongen zich daartoe te beperken. Ook in de omgang met het lij
den, met de soms ernstige teleurstellingen en tegenslagen die mensen ondergaan, met de 
betrekkelijkheid van het eigen bestaan ook, manifesteert zich de verantwoordelijkheid van de 
mens. 
25. Publiek domein, 131. 
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vragers van goederen en diensten. De patiënten in een ziekenhuis, de be
woners van een verzorgingstehuis, de kinderen op een basisschool, de 
cliënten van een welzijnsinstelling of de consumenten in de winkelstraat 
ervaren dagelijks dat de vrijheid tot het aanbieden van zorg, onderwijs, 
etc., de kwaliteit van de dienstverlening innertijk ten goede komt. De taak 
om de vloeren in het bestaan te garanderen kan de overheid alleen dan 
goed vervullen als zij ruim baan geeft aan de verantwoordelijkheid van 
maatschappelijke organisaties. Doet zij dat niet dan schaadt zij niet alleen 
de gespreide verantwoordelijkheid, maar dan schiet zij ook tekort tegen
over de afnemers van elementaire goederen en diensten. Van pluriformi
t~it en keuzevrijheid, van verscheidenheid naar richting kan bij een mis
kenning van de betekenis van de maatschappelijke zelfwerkzaamheid im
mers geen sprake zijn. 
Met deze benadering is dus afstand genomen van ·een tweedelende 
voorstelling van zaken. Het dilemma luidt niet: è>f de overheid of de vrije 
maatschappelijke krachten. Integendeel, als burgers en verbanden over 
en weer relaties aanknopen dan zijn er eigenlijk altijd wel, direct of indi
rect, gerechtvaardigde belangen van de direct betrokken partijen zelf of 
van derden mee gemoeid. Om die te beschermen tegen aantasting moet 
de overheid tussenbeide komen door het maatschappelijk verkeer in goe
de banen te leiden. Zelfwerkzaamheid is geen vrijbrief voor willekeur.26 

Naarmate in de private rechtsverhoudingen de publieke aspecten nadruk
kelijker in het geding zijn (de voorwaarden waarbinnen burgers en sociale 
verbanden kunnen functioneren zijn er dan mee gemoeid) zullen de niet
statelijke betrekkingen intensiever gereguleerd moeten worden door aan 
de publieke gerechtigheidsidee ontleende normen.27 
Hierboven nu is aangegeven, dat de overheid er voor in moet staan, dat 
burgers kunnen beschikken over die goederen en diensten, die zij nodig 
hebben om zelf een verantwoordelijk leven te leiden. Daaruit valt af te lei
den, dat maatschappelijke verbanden zich intensiever in het publieke do
mein bewegen naarmate zij in hun sociale betrekkingen over en weer een 
grotere invloed hebben op voorwaarden waarbinnen burgers en hun 
maatschappelijke organisaties hun taken vervullen. Uiteindelijk blijft het 
dan de overheid, die de verschillende gerechtvaardigde belangen in laat
ste instantie, met haar publiekrechtelijk gezag, dwingend moet bescher
men. Van neo-corporatisme is derhalve geen sprake. Het tegendeel is het 
geval. Als niet-statelijke verbanden zich bewegen in het publieke domein 

26. Vgl. de weergave van M.C. Burkens, Algemene leerstukken van grondrechten naar Ne
derlands constitutioneel recht (Zwolle 1989) 31 . Burkens behandelt daar de zogenaamde in
stitutionele grondrechtstheorie die aan het bovenstaande verwante conclusies trekt. 
27. Dat geldt zowel in inhoudelijke als in organisatorische zin. Zodra scholen een monopolie
positie krijgen in een streek, regio of land zal het toelatingsbeleid voor de leerlingen niet echt 
selectief meer kunnen zijn (behoudens dan dat men aan de instroomeisen moet voldoen). 
Zodra maatschappelijke instellingen zich intensiever met taken bezighouden, die voor bur
gers van essentieel belang zijn, mag er organisatorisch gezien een en ander van hen ver
wacht worden. Een democratisering van de instellingsbesturen, een goede klachtenprocedu
re, adequate inspraakmogelijkheden zijn er nodig om de voorwaarden te scheppen voor rec
tificerende krachten. In ons volgende hoofdstuk komen wij daarop terug. 
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en de rechtsbelangen van andere leden van de samenleving (kunnen) 
beïnvloeden, moet de overheid er juist - via ordening, subsidiëring, re
gelgeving en dergelijke - voor instaan dat zij verantwoord met hun 
macht omgaan. Die uiteindelijke dwingende bevoegdheid heeft alleen de 
overheid. Die bevoegdheid is de keerzijde van haar taak om in te staan 
voor gerechtvaardigde samenlevingsverhoudingen. Deze ultieme taak 
kan ten principale niet vermaatschappelijkt worden. Daarmee is overigens 
expliciet onderkend dat private instellingen (zoals ondernemingen, uni
versiteiten, kranten en dergelijke) zeer verantwoordelijke posities in het 
maatschappelijk verkeer kunnen innemen. Maar dat is ook een volstrekt 
legitiem uitvloeisel van de open samenleving, die christen-democraten 
voor ogen staat. Een overheid die haar maatschappelijke tegenvoeters 
van die verantwoordelijkheid wil beroven zal per definitie een totalitair ka
rakter krijgen; het primaat van de politiek als invalshoek voor collectivis
me. Een corporatief soort van collectivisme kan wel ontstaan als er private 
instellingen zijn die op basis van de monopoliepositie elementaire dien
sten aanbieden. De overheid kan dat bijvoorbeeld via haar subsidiebeleid 
zelf in de hand werken (door bijvoorbeeld een situatie te bevorderen waar
bij slechts één enkele school per streek of landsdeel, één verpteeghuis met 
uitdrukkelijke monopolistische streekfunctie kan functioneren). De exclu
siviteit die zich dan manifesteert staat haaks op de door de christen-demo
craten beoogde pluriformiteit en aangehangen 'aanbodsvrijheid' . Het zal 
duidelijk zijn dat een dergelijk corporatisme christen-democraten tegen de 
haren instrijkt. 

In algemene zin is het de taak van de overheid de maatschappelijke betrek
kingen dan ook zo te reguleren dat: 
a. de aanbodsvrijheid - ook in het belang van de afnemers - niet wordt 

geschaad, 
b. de afnemers over de kwalitatief volwaardige basisvoorzieningen kun-

nen beschikken en 
c. aan de rechten van derden geen afbreuk wordt gedaan. 
Zij kan dat doen door ordenend op te treden (om zo monopolievorming te 
vermijden, de keuzevrijheid aan de kant van afnemers te versterken en 
daarmee de corrigerende krachten in de samenleving zelf aan te moedi
gen en dergelijke) ·en/of bepaalde handelingsalternatieven rechtmatig of 
onrechtmatig te verklaren en daarbij te zorgen voor effectieve rechtshand
having. Maar daarmee is dit betoog eigenlijk al beland bij de volgende 
vorm van publieke taakvervulling . 

3. Het normerend karakter van de publieke gerechtigheidsnorm; de afwe-
ging van gerechtvaardigde belangen. 

Zonder verantwoorde relaties kunnen mensen en hun verbanden zich niet 
verwerkelijken. De onderlinge vervlechting is om die reden eerder een we
zenlijke en onmisbare zijde van de schepping dan een onvermijdelijk lot of 
noodzakelijk kwaad. Toch maakt het de maatschappelijke actoren ook heel 
kwetsbaar. Niet zelden blijkt het verleidelijk te zijn om uit eigenbelang mis
bruik te maken van de onderlinge afhankelijkheid en van de goede trouw 



EEN CHRISTEN-DEMOCRATISCHE BESCHOUWING 127 

van medemensen en hun verbanden. Daarin ligt een reden voor de over
heid om zich met het maatschappelijk verkeer in te laten. Zij moet ervoor 
zorgen dat burgers en andere private rechtspersonen in het onderlinge 
verkeer elkaars rechten en die van niet-statelijke verbanden eerbiedigen. 
Het misbruik waarop hier gedoeld is, manifesteert zich natuurlijk in talloze 
gedaanten . Bij een directe aanval op de persoonlijke en fysieke integriteit 
via crimineel gedrag liggen de zaken wel erg duidelijk. Maar met het drei
gen en toepassen van geweld zijn de varianten van onrecht bepaald niet 
uitgeput. Partijen kunnen elkaar ook manipuleren door de zwakheid van 
medemensen en hun instellingen uit te buiten. Zij kunnen zwakkere partij
en naar hun hand zetten en van hun verantwoordelijkheid (tot zelfverwer
kelijking) beroven door de verstrekking van belangrijke goederen of dien
sten, waarover zij de beschikkingsmacht hebben, op een oneigenlijke ma
nier afhankelijk te stellen van het gedrag van de behoeftigen. Die ongelijk
heid tussen partijen doet zich niet alleen in de sociaal-economische sfeer 
voor. Ook in familiebetrekkingen, in de relaties tussen patiënten en medi
ci, tussen scholieren en docenten, tussen welzijnsinstellingen en cliënten 
zijn er altijd afhankelijkheidsrelaties die openingen bieden voor een posi
tieve verantwoordelijkheidsbeleving maar ook aangegrepen kunnen wor
den om op een onrechtmatige manier eigen belangen na te streven. En 
daar moet de overheid zich tegen te weer stellen door als schild voor de 
zwakken op te treden. Hierboven is al gesignaleerd dat in een verantwoor
delijke samenleving de niet-statelijke verbanden activiteiten ontplooien, 
die zeer wezenlijk kunnen zijn voor het persoonlijk functioneren van de 'af
nemers'. 

Reden waarom de overheid de gerechtvaardigde belangen moet bescher
men van mensen die voor hun persoonlijk functioneren afhankelijk zijn 
van de activiteiten die niet-statelijke verbanden ontplooien. In die zin dient 
zij te zorgen voor 'symmetrische' intermenselijke verhoudingen. Dat zal er 
veelal op neerkomen dat zij vooral begaan is met degenen die in aanleg 
de zwakste positie innemen: de patiënten, de leerlingen/studenten, de 
consumenten en dergelijke. Wel dient zij zich daarbij te hoeden voor over
regulering, omdat een toereikende verwerkelijking van de betreffende so
ciale functies (zorgverschaffing, onderwijs, produkten en verspreiding van 
consumptiegoederen) juist ook de aanbodsvrijheid en een goed functio
nerend 'complex' van niet-statelijke verbanden vooronderstelt. 

Deze publieke taak kan de overheid in de eerste plaats vervullen door te 
zorgen voor een samenlevingsorde, waarin maatschappelijke krachten el
kaar op essentiële punten in evenwicht houden, waarin burgers en instel
lingen elkaar vanuit een zeker evenwicht, in onderlinge afhankelijkheid, 
over en weer kunnen corrigeren. Een samenleving waarin 'countervailing 
powers', krachten en tegenkrachten, elkaar in balans houden, dempt als 
het ware de verleiding om misbruik te maken van de interdependenties. 
Hier ligt een ordenende taak voor de overheid. 

De open samenleving creëert als zodanig al een zeker evenwicht, omdat 
zij een vruchtbare voedingsbodem kent voor pluriformiteit. De gespreide 
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verantwoordelijkheid schept de voorwaarden voor een maatschappelijk 
bestel waarin in de regel verschillende niet-statelijke verbanden, elk met 
een eigen kleur, eenzelfde sociale functie vervullen. Er zijn veel kranten, 
zendgemachtigden, diverse bedrijven proberen produkten aan de man te 
brengen, er zijn verscheidene universiteiten, enzovoorts. De verscheiden
heid is een uitvloeisel van de aanbodsvrijheid die de overheid als zodanig 
moet beschermen. Daarmee ontstaat aan de vraagzijde - de familiale be
trekkingen uitgezonderd - in de regel keuzevrijheid terwijl aan de aan
bodzijde onderlinge competitie het gevolg is. Van die rivaliteit en keuze
vrijheid gaat een corrigerende werking uit op ondernemingen, onderwijs
instellingen, vakbonden, kranten en dergelijke. Het evenwicht in krachts
verhoudingen zorgt voor in elk geval een wezenlijk minimum aan 
zelfregulering. 

De rectificerende krachten die van de aanbodsvrijheid uitgaan, zullen op 
zich niet altijd toereikend zijn om de gerechtvaardigde belangen van 'af
nemers' te beschermen. De zelfregulering werkt effectiever naarmate de 
vragende partijen meer inzicht hebben in de kwaliteit van de dienstverle
ning en er meer alternatieven voorhanden zijn. Dat inzicht ontbreekt vaak 
omdat er nogal eens sprake is van professionele dienstverlening (de me
dicus, de advocaat, de psychiater, de leerkrachten en dergelijke beschik
ken over kennis en vaardigheden die niet door elke patiënt, cliënt of scho
lier effectief beoordeeld kunnen worden). Bovendien zijn de uitwijkmoge
lijkheden, de alternatieven niet altijd even ruimschoots voorhanden. 

De overheid kan dan het ordenende pad bewust en beoogd verder bewan
delen door ervoor te zorgen dat burgers of instellingen op gepaste manier 
betrokken worden bij 'zwaarwegende beslissingen, die hen direct of indi
rect raken. Te denken valt daarbij aan het toekennen van taken aan patiën
tenorganisaties in de medische sfeer, ondernemingsraden in organisaties 
en bedrijven of medezeggenschapsraden in het onderwijs. Een preventief
corrigerende werking mag daarvan worden verwacht. 

Daarnaast zal de overheid zich gedwongen zien een stelsel van privaat- en 
publiekrechtelijke normen tot stand te brengen, waaraan de actoren in de 
samenleving zijn gebonden. De publieke taakvervulling bestaat dan hier
uit dat de overheid handelingsalternatieven rechtmatig of onrechtmatig 
verklaart, ze voorschrijft of verbiedt (en met het oog daarop rechtshand
having en rechtspleging organiseert).28 Als de wet ten behoeve van ade
quate huisvestingsmogelijkheden voor alle ingezetenen een maximum 
huurprijs in het leven roept, dan beschermt de overheid daarmee de rech
ten van de contracterende partijen. Als zij deugdelijkheidseisen aan het 
onderwijs oplegt, is dat om voor leerlingen en studenten een afdoende 
brug naar een verantwoordelijk maatschappelijk leven te garanderen. 

Evenwel, botsende belangen doen zich tevens in een ander gewaad voor. 
De overheidszorg strekt zich namelijk ook uit tot de gerechtvaardigde be-

28. Publiek domein, 117. 



EEN CHRISTEN-DEMOCRATISCHE BESCHOUWING 129 

langen van mensen en organisaties die niet direct betrokken zijn bij de ac
tiviteiten, die wij hierboven noemden.29 Hun rechten mogen niet geschaad 
worden. Ook met het oog daarop moet de overheid het maatschappelijk 
verkeer reguleren. Het feit dat de handelende partijen elkaar over en weer 
moeiteloos kunnen vinden, omdat er sprake is van overeenstemming, van 
harmoniërende doelstellingen, biedt op zich nog niet de garantie dat de 
rechten van derden hun noodzakelijke plaats hebben gekregen in de acti
viteiten die aan de dag gelegd zijn. Faillissementsakkoorden kunnen de 
contracterende partijen bijvoorbeeld wel tot tevredenheid stemmen, maar 
dat sluit niet uit dat zij andere crediteuren op een onrechtmatige manier 
schaden. De partijen die schade lijden kunnen om die reden verhaal pro
beren te halen bij de burgerlijke rechter. Als schoolbesturen, scholieren en 
ouders gezamenlijk een zeker programma willen afwerken, dan hoeft dat 
op zich nog niet te betekenen dat zij rekening gehouden hebben met de 
gevolgen voor de samenleving in bredere zin. De overheid moet via de on
derwijswetgeving de samenleving behoeden voor 'rechtsschendende' ex
terne effecten. Zij moet immers de publieke voorwaarden beschermen, 
waarbinnen anderen dan de direct betrokkenen hun verantwoordelijkhe
den kunnen uitoefenen. Zij dient ervoor te zorgen dat mensen en organi
saties de gevolgen van hun handelen voor hun medemensen in hun ge
drag verdisconteren. De deelnemers aan het maatschappelijk verkeer zul
len met die effecten geconfronteerd moeten worden. Waar de overheid 
voor die confrontatie zorgt, dan wel voorziet in een kader waarbinnen pri
vate rechtspersonen elkaar met de effecten kunnen confronteren (door te 
zorgen voor een stelsel van privaatrecht en van civiele rechtsspraak), be
vestigt zij indirect en tegelijkertijd de rechten van andere mensen en gele
dingen uit de samenleving. 

Ook hier kan zij de publieke taak weer gieten in zowel een ordenend als in 
een meer regulerend vat. Het branche-bedrijfstaksgewijze overleg tussen 
het bedrijfsleven en het onderwijs, dat tot doel heeft voor een goede af
stemming van onderwijs en arbeidsmarkt te zorgen is een voorbeeld van 
maatschappelijke ordening. De tripartisering van het arbeidsvoorzienin
genbeleid, het pleidooi voor brede cao's waarin de sociale partners zich 
rekenschap geven van de onderlinge samenhang tussen looneisen, werk
gelegenheidsniveau, scholingsinspanningen en investeringsbeslissingen, 
bieden beide weer andere illustraties van institutionele voorzieningen 
door middel waarvan de maatschappelijke belangen van derden via hun 
medeverantwoordelijkheid voor beslissingen tot gelding gebracht kunnen 
worden. 
Het uitvaardigen van deugdelijkheidseisen bestemd voor onderwijsinstel
lingen, het voorzien in kwaliteitsmaatstaven waaraan onder meer zorgin
stellingen zijn gebonden, bieden voorbeelden van een directe regulering 
via ge- en verboden (van bestuursrechtelijke aard). 

Als de (externe) gevolgen van maijtschappelijke activiteiten zo diep ingrij
pend zijn dat zij afbreuk doen aan de voorwaarden waarbinnen burgers en 

29. Vgl. P.A.M. Meijknecht, Planverbintenissen (Amsterdam 1979) 61 e.v. 
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hun instellingen hun verantwoordelijkheden uitoefenen, dan is het in de 
regel tijd voor de overheid om de handen uit de mouwen te steken. 

De laatste gedachte is bewust met enige omzichtigheid ('in de regel') ver
woord. Er is immers al op gewezen dat een samenleving, die langs de lij
nen van de gespreide verantwoordelijkheid is ingericht, in zekere zin ruim 
baan geeft aan rivaliserende belangen. Gespreide verantwoordelijkheid 
staat borg voor pluriformiteit, voor concurrentie, ook tussen instellingen 
die zich op eenzelfde terrein van activiteiten bewegen. Geloofsgemeen
schappen trachten ieder voor zich mensen van de waarheid van hun le
vensbeschouwing te overtuigen. Ondernemingen proberen elkaar meest
al te overvleugelen via prijs- en kwaliteitsverschillen ten aanzien van hun 
produkten. Scholen wensen elk cursusjaar weer leerlingen te recruteren, 
werknemers streven ernaar schaarse en hogere functies te bemachtigen, 
politieke partijen trachten het roer van het schip van staat te bedienen om
dat zij er rivaliserende opvattingen op na houden en zo valt voor bijna elke 
sector van het maatschappelijk leven wel een daarbij passende vorm van 
mededinging aan te wijzen. Dat is ook vanzelfsprekend in een open maat
schappij . Het is legitiem en oorbaar, maar niet tot elke prijs. De partijen 
zullen fundamentele grenzen in acht moeten nemen. Vanuit de christen
democratische optiek ligt het voor de hand bij die grenzen te denken aan 
de bestaansvoorwaarden van burgers, hun organisaties en instellingen. 
Toch is die stelling in die ruwe vorm geuit te ongenuanceerd. In een ge
oriënteerde markteconomie sneuvelen bedrijven in de concurrentiestrijd; 
in een vrije samenleving verliezen scholen soms hun aanhang en daarmee 
hun bekostiging (uit de publieke kas); politieke partijen vervreemden zich 
soms van hun politieke achterban. Dat kost hen zetels en soms zelfs de 
kop. 
De rivaliteit kan er als uiterste consequentie toe leiden dat instellingen het 
veld moeten ruimen met alle gevolgen van dien voor burgers die aan hun 
verantwoordelijke posities een deel van hun identiteit ontlenen. Dat is een 
verstrekkend gevolg van de gespreide verantwoordelijkheid. Hoe frustre
rend dit soort zaken ook is voor de betrokkenen, van onrechtmatigheid 
hoeft daarbij geen sprake te zijn. 

Zou de overheid ·een en ander categorisch proberen te verhinderen, dan 
zou dat op den duur het einde van de gespreide verantwoordelijkheid be
tekenen. Een diep insnijdend overheidsinterventionisme en een verstard 
corporatisme zouden het resultaat zijn, als de overheid kerkgenootschap
pen, scholen, periodieken, zendgemachtigden en dergelijke zou afscher
men van de afkalving van hun achterban, die om redenen van de onder
linge rivaliteit kan optreden. Het zou niet de bevestiging van de relatieve 
autonomie van de niet-statelijke verbanden betekenen, maar juist hun ont
krachting. De persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen zou behoor
lijk in de knel komen als de feitelijke maatschappelijke orde tegen innove
rende impulsen in bescherming zou wórden genomen. Een terughoudend 
overheidsoptreden is hier dus op zijn plaats. 

Rivaliteit levert als zodanig geen problemen op. Integendeel, zij bleek zelfs 
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essentieel voor de zelfregulering. Beleidsrelevant zijn echter wel de me
thoden waarmee de competitie haar beslag krijgt. Niet alle middelen kun
nen door de rechtmatigheidsbeugel. Gegeven de aard van de niet-statelij
ke betrekkingen is het hanteren van dwang niet geoorloofd. Een onderne
ming die een kartelovereenkomst sluit met leveranciers van grondstoffen, 
om zo via een monopoliepositie concurrerende bedrijven de duimschroe
ven aan te draaien, maakt zich schuldig aan oneerlijke concurrentie. Een 
kerkgenootschap dat een voorwaarde in een pachtovereenkomst laat op
nemen, die de pachter verplicht tot religieuze betrokkenheid, gaat - af
hankelijk van de mate waarin het kerkgenootschap een exclusieve be
schikkingsmacht heeft over lokale landerijen - zijn boekje te buiten. So
ciale partners die overeenkomen dat werkgevers alleen een betrekking 
aanbieden aan werknemers die zich aansluiten bij een bepaald vakbond, 
gaan in bepaalde gevallen evenzeer over de schreef.30 • 

Ook in die zin vormen macht en recht keerzijden van één en dezelfde me
daille. De gespreide verantwoordelijkheid mag niet door dwang aangetast 
worden, noch door de overheid, noch door maatschappelijke organisaties 
die in beginsel over het machtsoverwicht beschikken om anderen naar 
hun hand te zetten. De diepere achtergrond van deze vuistregel is, dat er 
voor de actualisering van de persoonlijke verantwoordelijkheid op de ver
schillende terreinen van het leven en voor de verwerkelijking van die ver
antwoordelijkheden in het concrete alledaagse bestaan, altijd ruimte zal 
moeten zijn. Ook in de onderlinge competitie moet die regel in ere worden 
gehouden,31 

Dat geldt ook voor het eerbiedigen van de persoonlijke waardigheid van 
burgers. Het is niemand toegestaan mensen in hun waardigheid te kwet
sen. Beslissend daarbij is uiteraard niet, of de personen in kwestie zich ge
kwetst voelen (elke oudejaarsconference zou dan de nodige repercussies 
hebben), maar veeleer of er sprake is van een diep ingrijpende en catego
rische aantasting van iemands persoonlijke integriteit. Naarmate aspec
ten van het persoon-zijn het moeten ontgelden, die op zichzelf niet of nau
welijks beïnvloedbaar zijn door de betrokkenen zelf, is - ook in het maat
schappelijk verkeer - een grotere mate van zorgvuldigheid vereist.32 On
derwijsinstellingen die zich afficheren als 'witte scholen' om daarmee 
collega-instellingen de loef af te steken, handelen onrechtmatig. Werkge
vers die om redenen van geslacht of huidskleur een selectief personeels
beleid voeren om zo concurrenten af te troeven, bewandelen een verbo
den pad. 

30. In hoofdstuk VII zal op de noemer van de horizontalisering van grondrecht verder en die
per op deze problematiek worden ingegaan. Wij volstaan daarom hier slechts met een glo
bale aanduiding van het vraagstuk. 
31. Dit laat onverlet dat niet-statelijke verbanden hun interne recht met kracht kunnen hand
haven. Als kerken geen tucht mogen toepassen is de godsdienstvrijheid een wassen neus. 
Dat geldt ook voor vakbonden, ondernemingen, ziekenhuizen en andere private instellingen. 
32. E.M.H. Hirsch Ballin, 'Staatsrecht en bestuursrecht, artikel 1 van de Grondwet als funda
mentele constitutionele norm', C.W. Maris {red.), Gelijkheid en recht (Deventer 1988) 127-
156. 
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Resumerend kunnen wij stellen dat de overheid ervoor moet zorgen dat 
de op solidariteit en rentmeesterschap georiënteerde verantwoordelijk
heid niet door burgers en m·aatschappelijke verbanden onmogelijk wordt 
gemaakt. De ordening of regulering die dat vergt wordt intensiever naar
mate private partijen de voorwaarden, waarbinnen personen hun verant
woordelijkheden geïnstitutionaliseerd en wel kunnen uitoefenen, krachti
ger kunnen beïnvloeden. 

5. Conclusies 

Met het bovenstaande vers in het geheugen is een aantal conclusies te 
trekken met betrekking tot de relatie tussen de subsidiariteitsidee en het 
soevereiniteitsbeginsel . 

De complementariteit van beide beginselen is in het oog springend. Het 
feit dat zij elkaar aanvullen impliceert dat zij ook beide tekortkomingen 
kennen. 
Voor de protestantse traditie geldt dat zij over het algemeen minder oog 
heeft gehad voor de waarde die erin schuilt, dat burgers en hun sociale 
verbanden zoveel mogelijk ook zelf zaken van algemeen belang beharti-. 
gen. Zij oriënteerde zich sterk op de kwalitatieve verschillen en activiteiten 
op grond waarvan niet-statelijke organisaties bewegingsruimte en vrij
heid kunnen claimen. De soevereiniteit in eigen kring fungeerde vooral als 
buffer tegen al te opdringerige ambities van de overheid. Men ontsnapte 
er dan ook niet altijd aan om - soms op een liberaal aandoende manier -
rigide schotten op te werpen tussen de staat enerzijds en de maatschap
pelijke verbanden anderzijds. Eerstgenoemde moest het algemeen belang 
dienen naar de maatstaf van het publiekrecht, terwijl de niet-statelijke in
stellingen onder leiding van hun geheel eigen oriëntaties eigen doelstel
lingen nastreven. Maar feit blijft dat deze stroming met de nadruk die zij 
legde op de kwalitatieve verscheidenheid van leefkringen het oog heeft 
gescherpt voor de bovengenoemde coëxistentie van levenskringen. 

De katholieke invalshoek scherpte daarentegen het oog voor de feitelijke 
behartiging van rechtsbelangen door bijvoorbeeld universiteiten, consu
mentenorganisaties, bedrijven en in 'nieuwere tijden' milieuorganisaties 
of non-gouvernementele instellingen. 
De oogmerken van respectievelijk de private instellingen en de staat kun
nen elkaar overlappen. En - zo luidt dan het politieke devies van de ka
tholieke sociale leer - dan moet de overheid de betreffende activiteit niet 
naar zich toe trekken. Dat impliceert ook dat burgers en hun organisaties 
bij het nastreven van hun eigen doelstellingen zich continu rekenschap 
moeten geven van de (rechts-)gevolgen van hun handelen en zich blijvend 
af moeten vragen of hun activiteiten bijdragen aan de beoogde rechtvaar
dige samenlevingsverhoudingen. Solidariteit en rentmeesterschap moe
ten ook de niet-statelijke betrekkingen stempelen. De katholieke sociale 
leer heeft om die reden nooit veel op gehad met de gangbare tweede lende 
voorstelling van zaken, namelijk dat een aangelegenheid ofwel tot het ta-
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kenpakket van de overheid is te rekenen, ofwel aan de vrije maatschappe
lijke krachten dient te worden overgelaten. Dat betekent, zoals is aangege
ven, niet dat het haar koud liet welke instantie zich sterk maakte voor het 
publieke belang. Conform de subsidiariteitsidee komt burgers en hun or
ganisaties als eerste de bevoegdheid toe om maatschappelijke taken te 
vervullen. De overheid heeft slechts een aanvullende taak, in zoverre zij er 
garant voor moet staan dàt de publieke belangen behartigd worden. 
Het katholieke sociale en staatkundige denken vroeg daarmee terecht aan
dacht voor de convergentie van bedoelingen van de staat enerzijds en van 
de burgers en de maatschappelijke verbanden anderzijds. Maar niet zel
den liet men het bij deze ongetwijfeld juiste, maar ook eenzijdige consta
tering. Voor de kwalitatieve verscheidenheid van activiteiten had men 
minder oog, hetgeen tot gevolg had dat men vrij gemakkelijk aan niet-sta
telijke verbanden dwingende publiekrechtelijke bevoegdheden toekende. 
Het besef dat daarmee het karakter van de private instelling zou verande
ren en zij statelijke trekken aan zou nemen, was minder ontwikkeld dan in 
protestantse kring. (Vergelijk de discussie over de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie). Als de doelstellingen van private organisaties op onder
delen sporen met die van de overheid, dan mag daaraan niet de conclusie 
worden verbonden dat hun activiteiten vrij uitwisselbaar zijn. Een staat die 
taken van het gezin naar zich toe trekt doet afbreuk aan de opvoeding van 
kinderen. Een staat die de dwingende afweging van botsende belangen 
overdraagt aan (tot samenwerking aangezette) particuliere instellingen, 
probeert het onverenigbare te verenigen. Dit inzicht was bij tijd en wijle 
weinig ontwikkeld in katholieke kring. Ideeën over de omvattende, vol
maakte gemeenschappen van respectievelijk kerk en staat waren daar de
bet aan. Universalistische tendenties zijn voor het katholieke denken soms 
kenmerkend geweest. Het kostte de voormannen uit deze kring, zoals 
Schaepman of Nolens, hun geestelijke nazaten, maar ook denkers als J. 
Maritain moeite zich daarvan los te maken. De pauselijke encyclieken en 
de pastorale constituties hebben eerst schoorvoetend en pas na de Twee
de Wereldoorlog expliciet de autonomie, de eigenwettelijkheid 'van het 
aardse', van de politiek, de wetenschap en dergelijke erkend. Sedert de en
cycliek Mater et Magistra van Paus Johannes XXIII (1961) en het Tweede 
Vaticaanse Concilie is het corporatieve maatschappijbeeld met de staat 
als hoogste ordeningsbevoegde orgaan verlaten. Het beginsel van per
soon-zijn en solidariteit verdrong de laat negentiende-eeuwse articulatie 
van de staat (en kerk) als societas perfecta. 

Het beginsel van de soevereiniteit in eigen kring en de subsidiariteitsidee 
zijn stellig niet met elkaarte vereenzelvigen. Zij geven uitdrukking aan ver
schillende waarden en het is zinloos om te proberen verschillen onder ta
fel te poetsen. Dat is ook niet nodig om tot een consistente visie op de 
overheid te komen. Het is al gezegd. Beide vullen elkaar sterk aan en cor
rigeren elkaar ook. Vandaar dat in de loop van zijn korte geschiedenis het 
CDA op de noemer van de verantwoordelijke samenleving kon werken 
aan een hechte, ongekunstelde beginselenfusie. Het door de katholieke 
sociale leer gedragen subsidiairiteitsidee en het in protestantse geledin
gen gangbare idee van soevereiniteit in eigen kring werden ineengevloch-
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ten tot een mens-, maatschappij- en staatsbeschouwing, waarin beide di
mensies hun vaste plaats gekregen hebben. De fusie van beide tradities 
mondde uit in een politieke filosofie die de juiste verhouding tussen de po
litieke, maatschappelijke en persoonlijke verantwoordelijkheid wil ontwik
kelen, rekening houdend met de eigen, in de samenleving gegroeide, 
waarde van elk der levensterreinen.33 Hierboven is geprobeerd de essentie 
van die politieke filosofie te verwoorden. 
Het is juist deze visie op de verhouding van verantwoordelijkheden, die 
aan de christen-democratie haar eigensoortig karakter geeft en haar tot 
een aparte politieke stroming maakt. 

De belangrijkste ingrediënten in de politieke filosofie zullen wij nog een 
keer puntsgewijs noemen: 

---,, De m.~~~.~~t~~!~~.D.!Y.'!9.2.!.~~~,~- E~.C~..,~-°-J!., die zich alleen via verant
woorde betrekkingen met God, schepping en medemens in geestelijk, 
sociaal en moreel opzicht kan verwerkelijken. 

~ e~ö~a;c~nt1~;r
9
t~~in~1-fil~'kë~~*~~~~~-~l~t~·6·~·a•:rr:*~-~~é~Je v!1r~ 

.__,, 'el ht •• f .J:~ ,_~~ ~.::,'---.l.;;_ö-'~ <Jl•~:•,-.:, .. •I•.,.-;,~• .... • ••• ,.,;.J._..,,-,~!•~~J.. ~..__,y •••-••--~ --. -• • , ........ ...... ,_ •. , . - __ ., ,~~~.9,._,.~,-~•,, ..,., - -
vlocliten z11n·.L>,e vervlechting is uitdrukking van de convergentie van 
huri""'respeètieve doeleinden. Die convergentie is niet vanzelfsprekend. 
De vervlechting brengt evenzeer het risico met zich mee dat belangen 
over en weer botsen. 
De christen-democratie heeft daarbij oog voor gezonde rivaliteit, maar 
wil voorkomen dat deze ten koste gaat van de menselijke waardigheid 
en het eigen mandaat van de samenlevingsverbanden. 

- De christen-democratie ziet in de staat een gezagsinstituut dat recht tot 
gelding moet brengen. ~t publieke gerechtigheids~.9.u:1 .. ~~.,,,YJi!~,~
daartoe ~ .. c:J.~-~~.!,02..,_lçt.&~l.Ü~,m~J11.i~~~}!.99D!~{~.~-r.q~_n_,~çb,~.Q~, die 
mensen en hun maatschappelijke verbanden in staat stellen om hun 
ver~~t~QOI.~ilfilQ naar de normen van rentmeesterschap en solida
riteit te beleven. 

•--....,ijtl,l~t".~!,,;. 

- Het is de taak van de overheid om: 
- de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun onderscheiden 

verbanden te respecteren en te beschermen, 
- de rechtsorde te handhaven en mee te helpen de internationale 

rechtsorde op te bouwen, 
- de materiële voorwaarden te garanderen waarbinnen burgers en hun 

verbanden hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken, 
- de verschillende en mogelijk botsende gerechtvaardigde belangen te 

harmoniseren naar de maatstaf van het recht en 
- daarbij zodanig te werk te gaan dat burgers en maatschappelijke ver

banden zoveel mogelijk zelf de gevolgen van hun handelen voor de 
naaste en voor het natuurlijk leefmilieu in hun gedrag verdisconteren. 

33. Publiek domein, 113. 
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- Deze christen-democratische politieke filosofie is naar zijn aard dyna
misch - en zoals uit de geschiedenis blijkt zo nodig revolutionair -
omdat zij zich voortdurend onder de kritiek van het Evangelie en boven
willekeurige normen stelt. 
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Hoofdstuk Vl. Het instrumentele karakter van het 
overheidsbeleid; ijkpunten en vormgevingen 
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1. Politieke en juridische ontwikkelingen in de sociale rechtsstaat 

Hierboven zijn onder verwijzing naar de christen-democratische mens-, 
maatschappij- en staatsbeschouwing de taken van de overheid globaal 
gedefinieerd. Dieper is ingegaan op respectievelijk het waarborg-, het 
aanspraak- en normerend karakter van de publieke gerechtigheidsnorm. 
Terwijl het waarborgaspect van het rechtsidee als dorpelwachter fungeert 
tegen een in potentie al te ambitieus interveniërende overheid, sporen de 
beide andere dimensies van deze idee de overheid aan om actief recht tot 
gelding te brengen. Zij vorderen een krachtsinspanning van de overheid 
om rechtvaardige samenlevingsverhoudingen te realiseren, door de 
rechtsorde en de internationale veiligheid te handhaven - respectievelijk 
te beschermen -, door in te staan voor de materiële voorwaarden van de 
verantwoordelijke samenleving in de vorm van onder andere collectieve 
goederen en overdrachtsuitgaven en door het onderlinge verkeer van bur
gers en hun verbanden in goede rechtvaardige banen te leiden. Het 
spreekt voor zich dat deze taken sectoraal telkens weer een geheel eigen 
uitwerking (moeten) krijgen. Op die operationalisering zal in een volgend 
hoofdstuk verder worden ingegaan. Aan die vertaalslag naar verschillen
de beleidsterreinen, waarop de overheid de handen uit de mouwen steekt, 
gaat echter bestuursrechtelijk gezien nog een fase vooraf. Het effectueren 
van beleidsdoeleinden is geen waardevrije activiteit. Het beleid, zoals zich 
dat concretiseert in de gehanteerde instrumenten en middelen moet als 
zodanig in al zijn facetten innerlijk een zaak van recht zijn., 
Evenmin als de beoogde samenlevingsverhoudingen is de te hanteren pu
blieke gereedschapskist een politiek-neutrale aangelegenheid. De vorm
geving van het overheidsbeleid beïnvloedt als zodanig de samenleving 
reeds zo essentieel, dat ook de gekozen instrumenten naar christen-demo
cratisch inzicht gebonden moeten zijn aan de publieke gerechtigheids
norm. De inhoud van het beleid dient aan de maatstaven van het recht te 
voldoen, omdat de beleidsmiddelen juridisch gezien niet waardevrij zijn. 
Geen enkele fase van het overheidsoptreden kan zich aan de juridische be
ginselen onttrekken.2 Publieke regelgevers kunnen niet zomaar willekeu
rig bepalen op welke manier zij een bepaalde kwestie aanpakken. 
Elke beleidsvraag is, of het nu gaat om bestuurlijke maatregelen tegen du
bieuze cafés of bordelen, om een sekse-neutrale inrichting van de sociale 
zekerheid of het stellen van erfpachtvoorwaarden door gemeentebestu
ren, altijd tevens een rechtsvraag.3 

1. Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid, 32 e.v. 
2. Vgl. I.Th.M. Snellen, Domeinconflicten tussen recht en beleid (Alphen a/d Rijn 1989) 14. 
3. Vgl. E.M .H. Hirsch Ballin, 'Het recht als uitdaging voor het bestuur', Het bestuur uitge
daagd door het recht ('s-Gravenhage 1989) 7. 
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Met deze stelling, die uiteraard om een uitwerking vraagt, is afstand geno
men van de idee dat de publieke gerechtigheidsnorm de overheidsmacht 
slechts fatsoeneert en dat deze zich als randvoorwaarde en als grenspost 
voor het overheidsbestuur manifesteert. Die politiek-juridische opvatting 
draagt te zeer de sporen van de idee dat het recht staatsvrije sferen afba
kent en als grenswachter optreedt bij mogelijke inbreuk op fundamentele 
vrijheden.4 

In voorgaande hoofdstukken is aangegeven dat de christen-democrati
sche samenlevingsvisie zich niet met een dergelijke gedachtengang ver
draagt. Volledige staatsvrije sferen bestaan niet, omdat aan elke (uiterlij
ke) vorm van handelen - en soms zelfs het nalaten daarvan - wel 
rechtsaspecten kleven, die het aangrijpingspunt van de overheid moeten 
zijn om actief op de bescherming van gerechtvaardigde belangen toe te 
zien.5 Het zijn met name voorstanders van een minimalistische overheid 
die er moeite mee hebben om te onderkennen dat een actief ondersteu
nend overheidsbeleid voorwaarde is voor de feitelijke verwerkelijking van 
de publieke gerechtigheidsnorm. De overheid zou zich dienen te beperken 
tot het creëren van een vrije ruimte, waarbinnen de maatschappelijke 
krachten zich onbeperkt zouden kunnen ontplooien.6 

Met de ontwikkeling van een liberale naar een sociale rechtsstaat, waarin 
de overheid zich bewust is van haar actieve maatschappelijke verzor
gingstaken7, veranderde op termijn ook de visie op de betekenis van het 
recht. In het kielzog van een zichzelf-taakstellende overheid voltrok zich de 
zogenaamde instrumentalisering van het recht. Meer en meer werd het 
recht gezien als een middel in de hand van de overheid om de samenle
ving te sturen. Het reikt instrumenten aan om bestuursdoeleinden - ter 
wille van de rechtvaardige samenlevingsverhoudingen - te realiseren. 
Het recht zou de overheid aansporen tot beleid en haar de bevoegdheden 
en (juridische, materiële, zowel als personele) instrumenten moeten ver
strekken om regulerend in de samenleving in te grijpen. 

De opkomst van de verzorgingsstaat verschafte een extra impuls aan deze 
ontwikkeling. Een impuls die de nodige - ook negatieve - consequen
ties had. Enigszins vereenvoudigd weergegeven voltrok zich gedurende 
zijn opkomst en hoogtepunt een proces, waarbij ideeën over integrale 
planning, sturing van de samenleving, gecoördineerde beleidsvorming en 
het primaat van de politiek, de bestuurlijke en politieke burelen gingen do
mineren. In de sfeer van de publieke uitgaven was het politieke hart vol 
van de rationalisering van budgettaire beslissingen via programbegrotin
gen en meerjarenramingen. De mond liep over van de 'grand designs', de 
maakbaarheid van de maatschappij, de planning voor vrijheid. Overheids
activiteiten moesten stelselmatig samenhangen en gericht zijn op een dui-

4. Vgl. A. Klink en W.M. van den Poel, 'Politieke patstellingen over artikel 23 Grondwet', 
Christen Democratische Verkenningen, 2/90, 100. 
5. Vgl. B. Hessel, Overheidsoptreden in de relationalistische rechtsstaat (Zwolle 1988) 6. 
6. P. de Haan e.a., Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat (Deventer 1986) 9. 
7. P. de Haan, Enkele hoofdlijnen van de rechtsontwikkeling in de verzorgingsstaat (Amster
dam 1988) 100. 
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delijke hiërarchie van doelstellingen. Het publieke beleid op het gebied 
van bijvoorbeeld onderwijs, volksgezondheid, maatschappelijke dienst
verlening en sociale zekerheid zou vanuit één centraal gezichtspunt ge
stalte moeten krijgen.8 Het recht van ieder mens op zelfontplooiing, op ge
lijke kansen en in beginsel verzorging van de wieg tot het graf stond in de 
schijnwerpers. De overheid wilde zaakgelastigde zijn voor de burgers, die 
aanspraak maakten op een evenredig deel van de welvaart en vooral ook 
van het maatschappelijk welzijn. De staat zou vooral met het oog op de 
verdelende rechtvaardigheid de samenleving met rechtsmiddelen moe
ten corrigeren. Bestedingsvraagstukken domineerden de politieke arena.9 

Het (bestuurs-)recht kreeg daarmee een uitdrukkelijk instrumenteel karak
ter. De sterke oriëntatie op de doeleinden van de politieke besluitvorming 
(spreiding van inkomen, kennis en macht) zorgde er ook voor dat sturings
vraagstukken als zodanig onderbelicht bleven. Dat leidde in zekere zin tot 
een depolitisering van 'de instrumentenleer'. Het inzicht dat oogmerken 
èn middelen, doelen èn instrumenten, bestemming èn toegangswegen al
tijd samen aan de orde zijn en dat beide aan de criteria van de publieke ge
rechtigheidsnorm moeten beantwoorden, bleek niet zo sterk ontwikkeld te 
zijn.10 Middelen moesten efficiënt zijn. De rechtmatigheidsyraag kwam 
minder aan bod. 

Rond het begin van de jaren tachtig legden de kabinetten-Lubbers andere 
accenten. De herleving van de christen-democratische filosofie droeg daar 
wezenlijk toe bij naast andere factoren zoals bijvoorbeeld de budgettaire 
problematiek. De grote operaties werden in de steigers gezet. Privatise
ring, deregulering, heroverweging van overheidstaken waren trefwoor
den. De politiek wenste zich niet meer als exclusieve dirigent van de sa
menleving te zien. Dat de organisaties van burgers, zoals onderwijsinstel
lingen, vakbonden en zorginstellingen ook iets in de melk te brokkelen 
hebben en zelf, conform hun specifieke identiteitsbepalende doelstellin
gen, maatschappelijke verzorgingstaken ter hand willen nemen, werd 
meer dan in de jaren daarvoor gehonoreerd. In lijn met die inzichten is in 
de vorige hoofdstukken beweerd, dat burgers niet alleen het recht hebben 
om basisvoorzieningen te genieten, maar ook om deze voorzieningen op 
basis van zelfgekozen ideële doelstellingen aan te bieden. Zonodig moet 
de overheid daar, . zoals is geschetst, de materiële voorwaarden voor 
scheppen. 
Het toegenomen bewustzijn dat de betreffende niet-statelijke verbanden 
met eigen doelen en wensen maatschappelijke taken oppakken, spoorde 
de overheid ertoe aan om het beleid op die kwalitatieve eigenheid af te 
stemmen en rekening te houden met de eigen dynamiek van maatschap
pelijke ontwikkelingen. Een normering van het overheidsoptreden is van
uit die optiek van groot belang geworden. Daarbij kan het niet de bedoe--

8. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Gespreide verantwoordelijkheid, 's-Gravenhage 
1978. 
9. M.E. Beek, Ruimte voor bestuur, bestuur voor de ruimte ('s-Gravenhage 1986) 68. 
10. I.C. van der Vlies, Handboek Wetgeving (Zwolle 1984) 2. 
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ling zijn het kind met het badwater weg te gooien. De publieke gerechtig
heid behoudt wel degelijk haar instrumentele functie. Vanuit de christen
democratische kring is uit politieke overwegingen wel telkens krachtiger 
gesteld dat het strategisch gebruik van onder andere wetten, regelingen, 
beleidsregels en financiële middelen zelf aan ijkpunten, ontleend aan het 
concept van de verantwoordelijke samenleving, moet voldoen. Beleid 
dient inderdaad innerlijk een zaak van recht te zijn. Politici moeten op zoek 
naar normatieve ijkpunten voor het overheidshandelen, omdat de instru
menten voor het overheidsbeleid van invloed zijn op de mate waarin het 
beleid een bijdrage levert aan de verantwoordelijke samenleving (de vrij
heid tot verantwoordelijkheid, die in hoofdstuk Vals rechtsgrond voor het 
overheidsoptreden is aangemerkt). Het is deze 'rechtsontwikkeling' - de 
gerichte aandacht voor de beginselen van 'rechtmatige' regelgeving -
die, mede onder invloed van de hierboven zeer ruw geschetste politiek
bestuurlijke ontwikkelingen om een nadere uitwerking vraagt. 11 

In de eerste plaats vergt dat een speurtocht naar de criteria die binnen een 
verantwoordelijke samenleving richtinggevend zijn voor het overheids
instrumentarium. Na een analyse van deze criteria is het in de tweede 
plaats tijd om de instrumenten zelf naast de criteria te leggen, om vervol
gens het arsenaal van beleidsmiddelen van prioriteiten te voorzien. 

2. De criteria waaraan het overheidsbeleid moet voldoen. 

De kwaliteit van de publieke regelgeving scoorde niet hoog op de ambitie
lijst van de bouwers van de verzorgingsstaat. Zij oriënteerden zich vooral 
op de beleidsdoelen en bekommerden zich minder om de vraag of het ge
reedschap wel geschikt was.12 Naarmate het politieke tij keerde, kwam 
daar verandering in. De aandacht voor de invulling van het beleid groeide. 
Dat had en heeft zijn redenen. Een factor van betekenis is de hoeveelheid 
wetgeving met de daarmee gepaard gaande verschijnselen. Vanwege de 
enorme produktieomvang bleef er voor 'de regelgevers' nogal eens te 
weinig tijd over om de eigen zorgvuldigheid serieus te nemen. (Vergelijk 
de regelmatig terugkerende klacht van de Eerste Kamer dat zijn controle
rende taak aan kwaliteit inboet vanwege de smal bemeten tijd om wetten 
te beoordelen.) Naarmate bovendien het aantal wetten (in materiële zin) 
toeneemt, is er meer kans dat zij onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. 
De ontoegankelijkheid van de publieke regels stijgt daardoor, evenals het 
bestuurscentrische navelstaren op coördinatie en afstemmingsvraagstuk
ken binnen het overheidsbestuur. Daar komt nog bij, dat het bestuur van
wege de omvangrijke delegatie van het beleid telkens minder gebonden 
is aan parlementair bekrachtigde en duidelijk normstellende wetten. De 
parlementariërs kunnen onmogelijk meer alle beleidsontwikkelingen bij-

11 . Vgl. P. de Haan, Enkele hoofdlijnen, 111. Zie ook D. Mentink, Orde in onderwijsbeleid, de 
wettelijke regeling van deugdeliïkheidseisen als grondwettelijk probleem (Deventer 1989) 
209 e.v. en Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Ruimte voor kwaliteit (Deventer 1989) 
55. 
12. Handboek Wetgeving, 172. 
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benen. Kaderwetgeving, blancobepalingen en raamwetten zorgen ervoor 
dat de wetmatigheid van het bestuur - en daarmee de feitelijke democra
tische legitimatie van het beleid - onder druk komt te staan. 

De kwaal werd aanvankelijk vooral gezien als een coördinatievraagstuk. 
Diverse commissies, waarvan de bekendste zich tooide met de naam 
Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (CHR), zochten de remedie vooral 
in een betere afstemming van het sectoraal gevoerde beleid. Dwarsver
banden tussen bijvoorbeeld het welzijns- en cultuurbeleid, de onderwijs
politiek of het volkshuisvestingsbeleid moesten zorgen voor een effectie
ve coördinatie en stroomlijning van het beleid.13 

Maar al snel werd de regeldrift van de overheid als verantwoordelijk voor 
de ongemakken gezien. Het rapport 'De interveniërende staat' bijvoor
beeld toonde de nodige scepsis over het bestuurlijke vermogen van de 
overheid. 1

• 

De talloze pogingen om met dwingende maatregelen en met financiële 
prikkels, de maatschappij in de richting van de politiek geformuleerde 
doelstellingen te sturen, werken bevruchtend op elkaar in. Een autonome 
groei van het regelbestand is het gevolg. En de intensiteit en d,ichtheid van 
de interventies, die daarop volgen, ondergraven op den duur op hun beurt 
weer de slagvaardigheid van de overheid.15 En zo draait de overheid dol. 
De sturing van maatschappelijke ontwikkelingen blijkt gebrekkiger te zijn 
naarmate zij indringender wordt.16 

De sturing is innerlijk inconsistent; des te hoger haar ambities, des te ge
ringer haar prestaties. Bij deze diagnose past een therapie. Het terug
schroeven van het aantal overheidsinterventies zou het middel bij uitstek 
zijn om de kwaal van 'bestuurlijke logheid' te genezen. Vanuit die gedach
tengang ontwikkelde 'De interveniërende staat' een typologie van over
heidsinstrumenten en -interventies, met als onderscheidend criterium de 
mate van ingrijpendheid van de overheidsbemoeienis.11 18 

De sturingsvraagstukken werden daarmee gepolitiseerd, maar dat ge
beurde wel als afgeleide van het - overigens indringend geschetste -
coördinatie- en effectiviteitsprobleem waar de overheid in haar beleid 
mee te kampen heeft. 

Juist ook van christen-democratische zijde is het debat over de sturings
problemen telkens weer aangezwengeld. Maar anders dan bovenge
noemde studies plaatste de christen-democratie het vraagstuk in een bre-

13. Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, Elk kent de laan die derwaarts gaat, ' s-Gravenha
ge 1980. 
14. L.A. Geelhoed, De interveniërende staat, 's-Gravenhage 1983. 
15. H.J. de Ru, 'Wijziging van sturingsinstrumenten', W . Derksen e.a, De terugtred van regel
gevers (Zwolle 1989) 223. 
16. De interveniërende staat, 89. 
17. F. Hoefnagel, De stijl van de overheid. Bestuurlijke en juridische ontwikkelingen op so
ciaal en cultureel terrein van 1984 tot midden 1988, Harmonisatieraad voor het Welzijnsbe
leid ('s-Gravenhage 1988) 11 . 
18. Anders dan voorheen ontwikkelde typologieën draagt zij geen overwegend intra-bestuur
lijk karakter. 
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der maatschappelijk-cultureel en normatief kader. De opkomst van de po
litiek als integratiekader bij uitstek leidde volgens haar tot een verstatelij
king van het leven en de erosie van het integrerend vermogen van niet
statelijke verbanden. 19 Behalve als ondoelmatig en ineffectief duidde de 
christen-democratie die ontwikkeling vooral als onrechtmatig. Krachtens 
het waarborgkarakter van de publieke gerechtigheidsnorm (zie hoofdstuk 
V) moet de overheid de eigen verantwoordelijkheden en mandaten van 
niet-statelijke verbanden respecteren en deze waar nodig actief tegen in
breuken beschermen. Het verzet van de christen-democratie tegen pogin
gen om het maatschappelijk leven (op onderdelen) te verstatelijken, vindt 
zijn oorsprong in het gespreide verantwoordelijkheidsbeginsel. Een be
ginsel dat aandacht vraagt voor de veelkleurigheid en de kwalitatieve ver
scheidenheid van de samenleving. De instrumenten van het overheidsbe
leid zullen de relatieve zelfstandigheid van deze verba11den zoveel moge
lijk moeten honoreren. De gespreide verantwoordelijkheid zal de interven
tiemethode mede moeten bestempelen. Het is op grond van deze en in 
voorgaande hoofdstukken ontwikkelde inzichten, dat de christen-demo
cratie hecht aan de navolgende - aan de idee van de verantwoordelijke 
samenleving ontleende - criteria voor het overheidsbeleid: 
1. het soevereiniteits- (of noodzakelijkheids-); 
2. het subsidiariteits-; 
3. het rechtsgelijkheids-; 
4. het rechtszekerheidsbeginsel; 
5. de doeltreffendheid en 
6. de doelmatigheid. 

Het soevereiniteitsbeginsel 
Dit beginsel drukt uit, dat de eerbiediging van de eigen verantwoordelijk
heid van niet-statelijke verbanden het (sectorale) beleid van de overheid 
in zijn geheel moet doortrekken. De gespreide verantwoordelijkheid stelt 
eisen aan d~ manier waarop de overheid bijvoorbeeld belastingen heft, 
subsidies verstrekt, voorzieningen plant, regulerend en normerend op
treedt, de rechtshandhaving organiseert, de criminaliteit bestrijdt of de 
ruimte inricht. De instrumenten die de overheid hanteert, zullen afge
stemd moeten zijn op de aard van de sector waarin zij worden ingezet (bij
voorbeeld marktconformiteit in de economische sfeer, pedagogisch ge
oriënteerd waar de overheid onderwijsinstellingen bekostigt of op de zorg 
geënt in de sfeer van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstver
lening). De instrumenten zullen de maatschappelijke verantwoordelijk
heid pas in mogen perken - via bijvoorbeeld subsidievoorwaarden en -
technieken, gedragsvoorschriften, planningsmethoden - als er sprake is 
van zulke gewichtige belangen dat een inbreuk ter bescherming van die 
belangen gerechtvaardigd is. De motiveringsplicht voor de keuze van in
strumenten ligt bij de (materiële) wetgever.20 Voor de niet-statelijke (inter-

19. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Werkloosheid en de crisis in onze samenleving, 
's-Gravenhage 1983. 
20. Vgl. Mentink, Orde in onderwijsbeleid, 209. 
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ne) rechtsvorming van verbanden en burgers moet zoveel mogelijk ruimte 
zijn. Om die reden moet de overheid die middelen uit het scala ter beschik
king staande instrumenten ~iezen die het sterkst appelleren aan de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers en hun verbanden. Daarbij dient aange
tekend te worden dat deze instrumenten uiteraard wel effectief zullen 
moeten zijn. 

Het subsidiariteitsbeginsel 
'Vrijheid, blijheid' is geen stelregel van de christen-democratie. Zelfwerk
zaamheid is geen vrijbrief voor willekeur. De vrije speelruimte van organi
saties is in de kern niet onbepaald. Zij is op specifieke doeleinden georiën
teerd . Scholen zijn pedagogisch-vormende instituten. Ziekenhuizen, ver
pleeginrichtingen, klinieken en dergelijke zijn zorginstellingen, bedrijven 
en ondernemingen zorgen voor het goederen- en dienstenverkeer, vak
bonden oriënteren zich op de collectieve belangenbehartiging en consu
mentenorganisaties pogen de kwaliteit van de produkten en van de 
dienstverlening te bewaken. Direct of indirect zijn er bij al deze activiteiten 
altijd wel gerechtvaardigde belangen van derden betrokken, waarmee te
vens gezegd is, dat deze verbanden zich meer of minder intensief in het 
publieke domein begeven. Voor de overheid kan dat op zich· nooit een re
den zijn om de werkzaamheden naar zich toe te trekken. Veel maatschap
pelijke verzorgingstaken kunnen eigenlijk alleen maar door private instel
lingen worden behartigd. Hun verstatelijking zou tevens hun uitholling be
tekenen. In eerdere hoofdstukken is erop gewezen, dat de overheid er uit
eindelijk wel voor moet instaan, dat in het maatschappelijk verkeer de 
rechten van betrokken partijen niet aangetast worden. De sociale ver
vlechtingen kunnen immers behalve kanalen voor een positieve verant
woordelijkheidsbeleving ook een aangrijpingspunt zijn voor minder nobe
le en zelfs onrechtmatige daden. Reden voor een normerend overheidsop
treden, dat zijn grond hierin vindt dat private instellingen en burgers ook 
onderling elkaars verantwoordelijkheden moeten respecteren en aan de 
verwerkelijking daarvan een, bi j hun competenties en doeleinden passen
de, bijdrage moeten leveren. Die oriëntatie nu op de onderlinge verant
woordelijkheid en solidariteit geeft op zich al aan - als tweede ijkpunt -
hoe de overheid het beste kan optreden. Zij moet namelijk die instrumen
ten kiezen, die de burgers en hun verbanden zoveel mogelijk zèlf confron
teren met de gevolgen van hun handelen, zodat de verantwoordelijkheids
dragers zo intensief mogelijk zèlf de gevolgen van handelen kunnen afwe
gen en in hun gedrag kunnen verdisconteren. De verantwoordelij ke sa
menleving vraagt met andere woorden om een duurzame terugkoppeling 
of terugwenteling van externe effecten . De afweging van lasten en lusten, 
of beter van rechten en plichten moet, ter wille van het persoon-zijn en 
krachtens het subsidiariteitsbeginsel, op een zo laag mogelijk niveau van 
besluitvorming liggen. De intenstiteit van de verantwoordelijkheidsbele
ving is daarmee gedil!rnd. Een andere term voor dit incalculeren van de 
(publieke) gevolgen van het handelen is coördinatie. Hieronder zal na de 
weergave van de beleidscriteria dieper worden ingegaan op een aantal 
coördinatie- of afstemmingstypen en hun mogelijke bijdrage aan de ver
antwoordelijke samenleving. 
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Het rechtsgelijkheidsbeginsel 
'Vrijheid - in de zin van onafhankelijkheid van de dwingende willekeur 
van een ander - heeft gelijke behandeling door de staat tot voorwaar
de.'21 De willekeurige toepassing van rechtsregels en het maken van poli
tiek irrelevante onderscheidingen is dan ook uit den boze. De condities 
waaronder burgers en hun verbanden functioneren, gaan dan immers op 
essentiële punten uiteenlopen, terwijl de overheid over de hele linie van 
het maatschappelijk leven borg dient te staan voor toereikende bestaans
voorwaarden, een adequate rechtsorde en dergelijke. Voorkeursbehande
lingen, bijvoorbeeld bij de bekostiging en planning van voorzieningen, bij 
de gedragsregulering of bij de toekenning van publieke middelen, verdra
gen zich niet met de maatstaven (tenzij er objectieve rechtvaardige gron
den zijn) van het recht. Gelijke gevallen moet de overheid gelijk behande
len. (In het Oude Testament reeds moesten gouverneurs - publieke 
gezagsdragers - naar het woord van Mozes, zonder· aanziens des per
soons, rechtspreken. En ook Paulus deed, zoals wij zagen, een beroep op 
de stadhouders en rechters om zonder vooringenomenheid een oordeel 
te vellen. In het geheel van een bijbelse politieke plichtencatalogus krijgt 
het rechtsgelijkheidsbeginsel een zwaar accent.) 

Het rechtszekerheidsbeginsel 
Van belang voor de rechtszekerheid is een duidelijke en precieze formule
ring van normen en rechtsregels. Door de overheid aan de wet te binden, 
zal, behalve dat een gelijke behandeling van allen in gelijke gevallen beter 
verzekerd wordt, ook de voorspelbaarheid, berekenbaarheid en doel
treffendheid van het bestuur toenemen. Bovendien garandeert de wetma
tigheid van een bestuur (het legaliteitsbeginsel) dat het overheidsbeleid 
onder rechtstreekse democratische controle staat. Daarnaast zijn er aller
lei - meer formele - subbeginselen af te leiden van het rechtszeker
heidsbegrip, zoals duidelijkheid van wetten en rechtsregels, hun open
baarheid, hun systematiek en consistentie of hun uitvoerbaarheid. Zoals 
is aangegeven, is dit beginsel in zijn ruime strekking de laatste decennia 
sterk onder druk komen te staan. De (formele) wetgever werkt immers 
vaak met slechts vage en procedurele normen, die via (soms zeer gedetail
leerde) beleidsregels door het overheidsbestuur worden uitgewerkt. Een 
en ander bevordert de inzichtelijkheid niet, moedigt aan tot overheidsbe
moeienis op de vierkante millimeter en tot - een moeilijk beheersbare -
bureaucratisering van het beleid.22 

De doeltreffendheid 
De doeltreffendheid of effectiviteit van het overheidsbeleid, de mate waar
in de politiek haar doelstellingen ook daadwerkelijk verwezenlijkt, is van 
groot belang in de rechtsstaat. Zij hangt overigens nauw samen met het 
rechtszekerheidsbeginsel. Naarmate het overheidsbeleid complexer, bu-

21. E.M.H. Hirsch Ballin, 'Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele norm', 
C.W. Maris (red.) Gelijkheid en recht (Deventer/Zwolle 1988) 143. 
22. Vgl. H. Drop, Algemene inleiding onderwijsrecht(Zwolle 1986) 128. 



reaucratischer en ondoorzichtiger wordt en rechtsonzekerheid schept, 
worden de ingezette instrumenten onhanteerbaarder. 'Indien de inhoud 
en de uitwerking van de rechten en rechtsplichten van de burgers te veel
vuldig worden gewijzigd, lopen deze het gevaar hun karakter als recht en 
rechtsplicht, althans in de ogen van betrokkenen te verliezen. De bestuur
lijke toepassing van de desbetreffende rechtsregel wordt moeilijker, even
als zijn handhaving, tegenover onverschilligen en, mogelijk, deloyaler 
worden de burgers.'23 Naarmate de formele wetgeving telkens meer vol
staat met het aangeven van kaders (blanco-wetgeving) waarbinnen het 
overheidsbestuur zelf beleidslijnen uitzet, verliest de burger steeds meer 
het zicht op de wet- en regelgeving. Het gebrek aan houvast (voor de rech
ter die zich uit moet spreken over het bestuurlijk handelen, dat inhoudelijk 
onvolkomen is genormeerd, voor het parlement bij de beoordeling van 
het beleid en voor de burgers en hun verbanden bij hun functioneren) on
dergraaft de rechtshandhaving en daarmee de doeltreffendheid van het 
beleid.24 Maar ook in andere zin zal het wetgevingsbeleid in het doel
treffendheidsperspectief moeten worden gebracht. Zo dienen overheids
maatregelen goed gecoördineerd en consistent te zijn. Wat met de ene 
hand verboden wordt, zal niet met de andere hand aangemo~digd mogen 
worden.25 Regels moeten uitvoerbaar zijn, ..zo zijn ingericht dat op hun na
leving is toe te zien en zij moeten tot de beoogde resultaten leiden.26 

De doelmatigheid 
Het overheidsoptreden moet tenslotte doelmatig of efficiënt zijn, in die zin 
dat het beleid - op voorwaarde dat het voldoet aan bovenstaande nor
men - 'economisch', dat wil zeggen zonder een overmaat van tijd, kosten 
of inspanningen gevoerd wordt. Alvorens hieronder aan de hand van deze 
criteria een interventietypologie te ontwikkelen, vraagt eerst het subsidia
riteitsbeginsel om een nadere toelichting of toespitsing: de coördinatiety
pen die op zijn noemer zijn te brengen, eisen de aandacht op. 

3. Besluitvormingstypen 

Het beleid, dat zich richt op het scheppen van rechtvaardige samenle
vi ngsverhoudinge~, dient te beantwoorden aan de gepresenteerde 

23. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rechtshandhaving ('s-Gravenhage 
1988) 33. 
24. Idem, 39. 
25. Het tegengaan van overvissing in de Noordzee via het vaststellen van visquota stond bij
voorbeeld lange tijd op gespannen voet met allerlei investeringssubsidies, die vissers aan
moedigden zich omvangrijker vaartuigen aan te schaffen. 
26. In dat opzicht valt er overigens nog veel te verbeteren. Zo blijken bijvoorbeeld de beoog
de herverdelingseffecten van inkomensoverdrachten op meerdere fronten tekort te schieten, 
zodanig dat met name ook de hogere inkomenscategorieën 'profiteren van de overheid'. 
(Vgl. Sociaal en Cultureel Planbureau, Profijt van de overheid in 1983, Rijswijk 1989.) Overi
gens zij erop gewezen dat in de nabije toekomst een studie van het Wetenschappelijk Insti
tuut voor het CDA zal verschijnen over de thematiek van de rechtshandhaving. Reden waar
om het onderwerp hier niet uitvoerig wordt behandeld. 
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rechtsnormen. De christen-democratie staat met haar idee over de verant
woordelijke samenleving een sociale infrastructuur voor ogen, die zowel 
de autonomie van maatschappelijke verbanden als hun - ook publieke
lijk gekleurde - verantwoordelijkheidsbesef versterkt. Zelfregulering 
krijgt prioriteit boven centrale overheidssturing (plancoördinatie). Waar 
de omstandigheden dat toelaten, moeten maatschappelijke verbanden 
zelf als eerste verantwoordelijkheid dragen voor de, meer of minder pu
bliekrechtelijk gestempelde, maatschappelijke verzorgingstaken. Bij plan
coördinatie is het de overheid, die als centrale regisseur de touwtjes in 
handen heeft en voor de onderlinge afstemming tussen maatschappelijke 
activiteiten zorgt. De kritiek op de staatsopvatting die verwant is met deze 
centrale overheidsrol hoeven we hier niet te herhalen. Het schetsen van 
afstemmings- of coördinatiemechanismen die bij kunnen dragen aan de 
zelfregulering is nu belangrijker. In een aantal publikaties van het Weten
schappelijk Instituut voor het CDA zijn dergelijke coördinatiemechanis
men behandeld. De rapporten over de economische orde en de zorgver
nieuwing spreken over markt- en overlegcoördinatie. Zij fungeren als aan
vullingen en/of alternatieven voor overheidssturing. Op de voordelen van 
beide besluitvormingstypen zal hieronder kort worden ingegaan. 'Ruimte 
voor kwaliteit' voegt daar het besluitvormingstype van de verenigingsde
mocratie (in het onderwijs: de schooldemocratie) aan toe. Deze is op die 
noemer niet in beide eerste rapporten te vinden, maar zij is - impliciet -
ook in die publikaties van CDA-origine van zoveel belang, dat wij er ook 
hier niet aan voorbij willen gaan. De geïsoleerde analyse van deze coördi
natiemechanismen draagt uiteraard een ideaal-typisch karakter. In de so
ciale werkelijkheid komen zij eigenlijk nooit onafhankelijk van elkaar voor. 
De profitsector kent bijvoorbeeld zijn aan de maatschappelijke democratie 
verwante 'corporate identity',21 terwijl in de sfeer van de maatschappelijke 
democratie, gegeven de daarin verweven pluriformiteit, zich altijd een ze
kere mate van mededinging laat gelden. Ook is de markt van werkbare 
mededingir:ig geen mechanisch coördinatiesysteem, waarin de onderlin
ge solidariteit, die in het besluitvormingstype van het overleg zo'n grote 
rol speelt, geen betekenis zou hebben.28 

Het coördinatiemechanisme van de markt moet dus niet exclusief vereen
zelvigd worden met de profitsector, net zomin als de non-profitsector vol
strekt samenvalt met het type van de maatschappelijke democratie. 

3. 1 Marktcoördinatie 

Met de opwaardering van de ondernemingsgewijze produktie en de nieu
we impulsen die de arbeidsethiek in de jaren tachtig te zien heeft gegeven, 
heeft ook de markt als coördinatiesysteem aan populariteit gewonnen. Zij 
staat nogal eens model voor alle gewaardeerde eigenschappen die heden 
ten dage in de schijnwerper staan, zoals rationaliteit, kwaliteit, effectiviteit 

27. Vergelijk P. Frissen, Bureaucratische cultuur en informatisering ('s-Gravenhage 1989) 25 
e.v. 
28. Vgl. P. Koslowski, Prinzipiën der ethischen Ökonomie (Tübingen 1988) 209 e.v. 



en doelmatigheid, flexibiliteit en klantgerichtheid. Niet zelden staart men 
gebiologeerd naar de vermeende wonderolie van alles wat zich voortbe
weegt: de mededinging en competitie. De christen-democratie nu heeft 
oog voor zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de markt. De 
markt schept - binnen randvoorwaarden functionerend - evenwicht 
tussen aanbod en vraag van goederen en diensten. Via het prijsmechanis
me ontstaan verantwoorde relaties tussen marktpartijen, op voorwaarde 
althans dat er onder meer sprake is van een situatie van werkzame mede
dinging.29 Het wedijveren om de gunsten van de klant zorgt er namelijk 
voor dat de prijzen de kosten van investerlngen, produktontwikkeling, 
marketing, reclame, vervoer en dergelijke weerspiegelen. Het kostenbe
wustzijn krijgt daarmee een impuls. En veelal komt de mededinging ook 
de kwaliteit van diensten en produkten ten goede. De wederzijdse controle 
tussen marktpartijen is in beginsel groot. Daarmee is de intensiteit van de 
verantwoordelijkheid gediend en zijn gunstige voorwaarden voor zelfre
gulering geschapen. De onderlinge competitie corrigeert namelijk onver
antwoord marktgedrag. Toch confronteert niemand afnemers in hun be
stedingsgedrag met dictaten of voorschriften (afgezien van kwaliteitsnor
men die de overheid stelt, bindende zelfreguleringsafspraken tussen con
sumenten- en producentenorganisaties en dergelijke. Ideaal typisch is er 
op de markt sprake van correcties via het vraag- en aanbodmechanisme). 
De afnemers kunnen eigen voorkeuren laten gelden. En aanbieders krij
gen onder meer via fluctuaties in hun marktaandeel signalen over de wen
sen van hun doelgroepen. Daarop zullen zij hun beleid in de regel afstem
men, om niet uit de markt geprezen te worden. In die zin is er dus sprake 
van consumentensoevereiniteit. Maar de marktcoördinatie werkt ook in 
de richting van producenten niet dwingend. Zij hebben een reële speel
ruimte, waarin zij op basis van een eigen ondernemingsfilosofie en in
noverende activiteiten de markt aanzienlijk kunnen beïnvloeden (aan
bodsvrijheid).30 

3.2 De maatschappelijke democratie 

De verhouding tussen degenen die maatschappelijke verzorgingstaken ter 
hand nemen en hun afnemers is in de regel van een ander gehalte dan de 
relatie die producenten en consumenten over en weer onderhouden. Zo 
zijn de betrekkinge·n tussen schoolbesturen enerzijds en ouders, leerlin
gen of sympathisanten anderzijds, tussen de zendgemachtigden en hun 
achterbannen, of tussen welzijnsinstellingen en de daarbij betrokkenen 
naar hun aard veelal intensiever en duurzamer van aard dan de over het 
algemeen vrij vluchtige marktrelaties. Zij zijn ook van een andere orde en 
vooral gebaseerd op geestelijke verwantschap. Het economische aspect 
- de kostenverhoudingen - is niet de dominerende factor. Dat speelt 
hooguit een ondergeschikte rol. Reden waarom het onderlinge verkeer 

29. Vgl. A.J. Vermaat, 'Over de brug tussen markt en bureaucratie, Christen Democratische 
Verkenningen, 1/86, 15. 
30. K. Hellingman en K.J.M. Mortelmans, Economisch publiekrecht, rechtswaarborgen en 
rechtsinstrumenten (Deventer 1989) 34 e.v. 
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tussen sympathisanten en de aanbieders van bijvoorbeeld onderwijs, 
zorg of maatschappelijke diensten niet bevredigend is in te bedden in 
marktrelaties. Het prijsmechanisme schiet hier tekort om de wederkerig
heid en de onderlinge verantwoordelijkheidsrelaties toereikend te veran
keren. Die verantwoordelijkheid reikt namelijk veel verder dan in (rectifi
cerend) marktgedrag - uitwijken naar de concurrent - uit te drukken is. 
Voor geestverwantschap en de ideële betrokkenheid bij de vervulling van 
maatschappelijke verzorgingstaken heeft de markt nauwelijks een anten
ne. 

De maatschappelijke democratie komt als besluitvormingstype aan deze 
dimensie tegemoet. Burgers (en andere rechtspersonen) kunnen zich or
ganiseren tot aanbieders van bijvoorbeeld zorg, onderwijs of maatschap
pelijke diensten, zij kunnen verenigingen of stichting~n in het leven roe
pen, een bestuur kiezen, via de ledenvergadering of stichtingsraad invloed 
op het beleid uitoefenen om de organisaties draaiende te houden. Ook 
medezeggenschaps- of ondernemingsraden vervullen in dat kader een 
functie. Via de bespreking van jaarverslagen, begrotingen, activiteiten
plannen, via reguliere vergaderingen en dergelijke is de zelfregulering, 
waar de maatschappelijke democratie een institutioneel kader voor biedt, 
te intensiveren. De gevolgen van het beleid voor de direct betrokkenen (de 
afnemers, de sympathiserende achterban) kunnen via de laatstgenoem
den zelf teruggewenteld worden naar de verantwoordelijke bestuurders. 
Het spreekt vanzelf dat een en ander hun verantwoordelijkheidszin ver
diept. Bovendien biedt het betrokkenen de mogelijkheid om gezamenlijk 
de maatschappelijke verzorgingstaken 'in eigen beheer' ter hand te ne
men. 

3.3 De over/eg-democratie 

De laatste laren is de aandacht voor de zogenoemde associatieve zelfre
gulering sterk toegenomen.31 Het gaat bij zelfregulering om de totstandko
ming en handhaving van particuliere regelgeving, die door de betrokke
nen als bindend wordt ervaren. Het meest wezenlijke kenmerk van zelfre
gulering is dat het om niet-statelijke regels gaat, die overigens wel door 
de overheid bekrachtigd kunnen worden (algemeen verbindend verkla
ring, op de wet gebaseerde tuchtrechtelijke colleges).32 Zelfregulering 
biedt een alternatief voor markt- en plancoördinatie. Partijen die over en 
weer op onderdelen van liet bestaan afhankelijk van elkaar zijn, sturen en 
corrigeren elkaar op basis van overleg en afspraken.33 

Het belangrijkste voordeel van de overlegcoördinatie is, dat zij mogelijk
heden biedt om de zwakke kanten van de markt (gebrek aan doorzichtig
heid, een tekort aan mobiliteit van produktiefactoren, externe effecten 
- milieu! - die niet in de kostprijs zijn onder te brengen en dergelijke) te 

31. Vgl. B. de Vroom, 'Zelfregulering', De terugtred van regelgevers, 267-287 en M. van Driel, 
Zelfregulering. 
32. M. van Driel, Zelfregulering, 2 en 147. 
33. B. Hessel. Rechtsstaat en economische politiek (Zwolle} 436 e.v. 
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ondervangen, zonder dat direct tot overheidsoptreden moet worden be
sloten. Associatieve zelfregulering heeft om die reden de voorkeur van de 
christen-democratie boven overheidsregulering en plancoördinatie. Het 
inclusieve denken, het afwegen van de voor- en nadelen van gedragsalter
natieven, gebeurt dan namelijk door de burgers of hun verbanden zelf. De 
verantwoordelijke samenleving komt daardoor dichterbij. De partijen die 
betrokken zijn bij de zelfregulering vertegenwoordigen namelijk de recht
vaardige belangen van hun achterbannen, presenteren die als het ware 
aan hun 'tegenvoeters' en versterken daarmee in beginsel de solidariteit 
in de samenleving. Zij koppelen de gevolgen van het handelen terug naar 
de besluitnemers, door zelf deel te namen aan ofwel de afwegingen tij
dens de beleidsvoorbereiding (advisering) ofwel de besluitvorming (over
eenkomsten).34 
Maar er zijn meer voordelen: associatieve zelfregulering staat veelal dich
ter bij de praktijk dan de overheidsregulering. De direct betrokkenen be
schikken om die reden vaak over de noodzakelijke, veelal gedetailleerde 
en specialistische kennis. Bovendien kunnen maatschappelijke partijen 
via zelfreguleringsafspraken sneller inspelen op veranderende maat-
schappelijke omstandigheden en vraagstukken. . 
Krachtens het subsidiariteitsbeginsel moet de overheid, indien mogelijk 
en gepast, en dat hangt erg van de aard van de sector af, de voorkeur ge
ven aan coördinatie via de markt, de maatschappelijke democratie of het 
overleg boven plancoördinatie. Zij versterkt daarmee de op solidariteit en 
rentmeesterschap georiënteerde gespreide verantwoordelijkheid (de ver
antwoordelijke samenleving). Dat betekent evenwel niet dat zij volledig op 
de spontane krachten in de samenleving kan vertrouwen. Aan zichzelf 
overgelaten tendeert de marktcoördinatie naar een situatie van monopo
listische en/of oligopolistische marktvormen, die de beoogde corrigeren
de werking van de mededinging juist uitschakelen. De overheid zal dan 
ook een mededingingsbeleid moeten voeren en de markt bijvoorbeeld 
dienen te corrigeren waar er sprake is van een gebrekkige mobiliteit van 
produktiefactoren. Ook de maatschappelijke democratie vraagt om een 
sterkere inkadering en normstelling naar de mate waarin maatschappelij
ke verzorgingstaken dieper ingrijpen in het leven van burgers. En de over
legcoördinatie vereist soms, omwille van de effectiviteit van zelfregule
ringsovereenkomsten, bekrachtiging door de overheid of rechter (verbin
dend verklaring, wettelijke verankering van tuchtrechtspraak, voorwaar
den ten aanzien van de representativiteit van deelnemende en regel-

34. Voorbeelden van overlegcoördinatie zijn er vele. Waarschijnlijk het bekendst zijn de over
eenkomsten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties over de loonverhoudingen, de 
scholingsinspanningen (RBA's!) en personeels- en investeringsbeleid. Waar die zaken - liefst 
aangevuld met onderhandelingen over de premiedruk die te relateren is aan het niveau van 
de bovenminimale sociale zekerheid - integraal aan de orde komen, is er sprake van een op 
solidariteit georiënteerde zelfregulering. Te denken valt ook aan het bepleite duurzame over
leg tussen onderwijs en arbeidsmarkt, tussen scholen van voor· en vervolgopleidingen in het 
kader van de afstemming van leerinhouden of aan de netwerken van kennisverspreiding in 
het kader van het technologiebeleid (vergelijk de studies Economische groei en Ruimte voor 
kwaliteit van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA). 
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gevende partijen, of ook een adequate klachtenbehandelingsprocedure). 
De besluitvormingstypen kunnen dan ook vaak niet buiten een wettelijke 
conditionering om.35 In die zin ligt er in het subsidiariteitsbeginsel een aan
sporing in de richting van de overheid om de voorwaarden voor een ver
antwoordelijke samenleving te scheppen (Vergelijk artikel 1 van het Pro
gram van Uitgangspunten). Overheidsoptreden is dan ook zeker geen 
randverschijnsel of een akelige marginale bezigheid. Integendeel, haar ju
ridisch gekwalificeerde inbreng is juist zeer wezenlijk. Zonder enige pu
bliekrechtelijke regulering zou de verantwoordelijkheidsbeleving eerder 
ondergraven dan gewaarborgd worden (zie hoofdstuk V). 

Met de analyse van niet-statelijk gedomineerde besluitvormingstypen is 
een poging gedaan om aan te geven welke coördinatiemethoden de ge
spreide verantwoordelijkheid en solidariteit kunnen ve_rsterken. Het is de 
taak van de overheid om de voorwaarden te scheppen waarbinnen deze 
vormen van zelfregulering op kunnen bloeien. 

4. Een typologie voor het overheidsoptreden 

De criteria waar het overheidsbeleid in zijn instrumentele gewaad aan 
moet voldoen, zijn hierboven geschetst. De verantwoordelijke samenle
ving gold daarbij als het ultieme referentiekader. Een rubricering van 
overheidsinterventies is daarmee echter nog niet gegeven. Toch is een 
dergelijke - gegeven de enorme divergentie van publieke doeleinden 
noodzakelijkerwijze globale, maar wel een richtgevende - typologie no
dig, om interventies tegen elkaar af te wegen en om de geschiktste te kie
zen. Elke politieke stroming heeft behoefte aan een instrumentenleer, die 
tot steun kan zijn bij de keuze, vormgeving en de toepassing van de be
leidsmatige gereedschapskist. De effecten van de verschillende soorten 
interventie~ op de kwalitatief verschillende verantwoordelijkheden van 
burgers en hun verbanden zijn daarbij doorslaggevend. De instrumenten 
moeten die verantwoordelijkheid enerzijds zoveel mogelijk respecteren 
en er anderzijds voor zorgen dat de maatschappelijke partijen zoveel mo
gelijk zelf met de gevolgen van hun handelen worden geconfronteerd. De 
vraag, wat de juridische vorm van de verschillende typen interventies 
dient te zijn, hangt daar indirect mee samen. (De wetmatigheid van het be
stuur beïnvloedt bijvoorbeeld de voorspelbaarheid van beleid en daarmee 
de rechtszekerheid, die op zich weer een voorwaarde is voor een verant
woordelijke samenleving.)36 

Nu lijkt deze ingang in eerste aanleg sterk op de benadering van 'De inter
veniërende staat'. Ook Geelhoed zoekt het centrale criterium voor de ru
bricering van interventies in de effecten van de gehanteerde beleidsme
thoden op de besluitvorming van particulieren. Zijn vooronderstelling is, 

35. Vgl. Rechtshandhaving, 47 en 48. 
36. Vgl. De interveniërende staat, 28. 



dat de intensiteit van maatregelen recht evenredig samenhangt met de 
coördinatieproblemen van de verzorgingsstaat. Aan de oplossing van die 
problemen wil zijn studie een bijdrage leveren. De rubricering die hij 
geeft, kent in die zin een hiërarchie dat de later genoemde 'instrumenten' 
dieper ingrijpen in de 'particuliere leefwereld' dan de eerdergenoemde. 
(Deze motieven sporen derhalve niet volledig met die van de onderhavige 
studie.) De typologie die vervolgens in navolging van Goudzwaard en Zijl
stra (1966) wordt uitgewerkt, kent naast verdiensten ook een aantal tekort
komingen. 
De typologie ziet er aldus uit: 
1. informatie en prognoses, 
2. van staatswege verrichte investeringen en andere feitelijke handelin

gen, die voorwaardenscheppend voor de besluitvorming van de bur
gers zijn, 

3. interventies die de besluitvorming van burgers algemeen beogen te 
beïnvloeden (kwantitatieve macro-interventies, normale globale inter
venties die privaatrechtelijk worden gehandhaafd), 

4. onvoorwaardelijke heffingen en onvoorwaardelijke prestaties, 
5. voorwaardelijke heffingen en voorwaardelijke financiële. prestaties, 

(eenzijdige toekenningen van subsidies en oplegging van heffingen en 
consensuele toekenning van subsidies of oplegging van lasten), 

6. eenzijdig dwingende interventies, 
7. de toekenning van een uitsluitende bevoegdheid aan de staat tot het 

uitoefenen van tot dan toe in de particuliere sfeer uitgeoefende activi
teiten (nationalisatie, socialisatie) . 

Tekortkomingen, omdat de onderscheiden interventies te ongelijksoortig 
zijn om hen in één rubriek onder te brengen. Zo valt moeilijk in te zien 
waarom de zorg van de overheid voor onderwijs- en gezondheidsvoorzie
ningen (vergelijk type 2) minder diep ingrijpt in de besluitvorming van 
burgers dan de later genoemde zogenaamde onvoorwaardelijke presta
ties (type 4, sociale voorzieningen als de AOW). In wezen zijn beide activi
teiten, en niet alleen de eerste, voorwaardenscheppend voor de besluit
vorming van burgers en voor hun verbanden. Zij passen gezamenlijk bij 
de publieke taak om de materiële bodem in het bestaan - hier interactief -
te garanderen. Evenmin valt te verdedigen dat de globale interventies die 
de overheid privaàtrechtelijk handhaaft (type 3) en die normstellend zijn 
voor burgers en organisaties, minder ingrijpend van aard zijn dan de 
normstellende bekostigingsvoorwaarden (inclusief de deugdelijkheidsei
sen) waar bijvoorbeeld onderwijsinstellingen mee te maken hebben (type 
5).37 Beide interventies zijn het resultaat van een afweging van gerecht
vaardigde belangen, die in het private verkeer om een gedragsreguleren
de effectuering vraagt. 

Anderzijds differentieert de typologie weer te weinig . Als de overheid fi
nancieel over de brug komt en bijvoorbeeld welzijnsinstellingen bekostigt 

37. Vgl. Orde in onderwijsbeleid, 128 e.v. 
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of overdrachtsuitgaven voor haar rekening neemt, kan zij voor verschillen
de technieken kiezen. Technieken die van grote invloed zijn op de mate 
waarin private partijen hun verantwoordelijkheid naar eigen inzichten in 
kunnen richten. (Zij kan bijvoorbeeld kiezen uit lump sum-financiering, 
formatiebudgettering, bekostiging op declaratiebasis, rendementfinancie
ring). De keuze van de bekostigingstechnieken alsook van normstellende 
methoden is derhalve een politiek geladen aangelegenheid. Daar komt 
nog bij dat de rubricering uit 'De interveniërende staat' vooral betrokken 
is op de verhouding tussen staat en markt.38 Dat alles maakt de weergege
ven typologie minder toepasselijk voor andere beleidsterreinen, die elk 
hun eigen specifieke karakter kennen.39 

In lijn met de in hoofdstuk V onderscheiden overheidstaken ligt het voor 
de hand hier te kiezen voor een enigszins afwijkende benadering. lnter
ventietypen zullen met het oog op de effecten die zij h·ebben voor de ge
spreide verantwoordelijkheid en de rechtspositie van belanghebbenden 
worden beoordeeld.40 Richtinggevend daarbij zijn de hierboven verwoor
de - de overheid tot actie aanzettende - publieke taken. De daaruit re
sulterende taakvervulling moet gericht zijn op het tot stand brengen van 
een maatschappelijke orde, die correspondeert met en recht doet aan de 
veelkleurigheid van verantwoordelijkheden. De onderscheiden sociale 
functies moeten maatschappelijk tot gelding te brengen zijn. Die ordening 
is daarom normatief-richtinggevend voor zowel de afbakening van de pu
blieke taken als het met die taken verbonden instrumentarium. Doel en 
middel staan immers niet los van of in neutrale verhouding tot elkaar. Om 
een rechtvaardige maatschappelijke orde te garanderen is het nodig dat 
de overheid: 
- een presterend-voorwaardenscheppend beleid voert, 
- arbitrerend en corrigerend optreedt om de solidariteit en het rentmees-

terschap in het maatschappelijk verkeer te versterken en 
- de rechtso~de handhaaft (en waar nodig) subsidiair particuliere taken. 

De overheid zal zich er voortdurend van bewust moeten zijn, dat de secto
ren waar zij optreedt, elk voor zich van grote invloed zijn op de mate waar
in instrumenten gepast en effectief zijn. Er is sprake van een constante 
wisselwerking met de maatschappij als voorwerp van haar optreden. In de 
keuze van haar middelen is zij niet autonoom. Als hieronder een poging 
ondernomen wordt om een samenhangende typologie te geven van het 
statelijk beleidsinstrumentarium, dient daarbij opgemerkt te worden, dat 
de hierboven weergegeven beginselen vooral bezien worden op hun rele
vantie voor het terrein waar de overheid ten behoeve van de sociale 
rechtsstaat rechtstreeks in contact treedt met burgers en private instellin
gen. Er wordt niet expliciet ingegaan op vraagstukken rond de commune 

38. Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, 'Rechtsstaat, grondrechten en subsidieverhoudingen. Geschrif
ten van de Vereniging voor Administratief Recht XCIX. Rechtsstatelijke subsidieverhoudin
gen (Alphen a/d Rijn 1988) 28. 
39. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 175. 
40. Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen, 28 



-- - · - --- -~ --- ~--.- u,... .. ., .,, .. ._ . .. •ruu , ,._, v v 1-r u 11.;. •u,_;:, D c L C IU 

criminaliteit en de rechtshandhaving.41 Daarnaast spelen-de gepresenteer
de beginselen bij het realiseren van (semi-)collectieve goederen soms ook 
een minder geprononceerde rol. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het in
stand-houden van een defensie-apparaat, het aanleggen van de zeewe
ring of de ordening van de ruimte. De overheid treedt daarbij uiteraard in 
contact met burgers, ondernemingen en non-profitinstellingen. Het op de 
been houden van de landmacht, het ter zee houden van de marine en der
gelijke gaan gepaard met de recrutering van jongeren via de dienstplicht. 
Voor het aanleggen van dijken of het bouwen van tunnels zijn projectont
wikkelaars en aannemers nodig en de ordening van de ruimte krijgt haar 
beslag via ruilverkavelingen, onteigeningsbesluiten en dergelijke. Bij deze 
prestaties van de overheid zijn burgers of private instellingen weliswaar 
rechtstreeks betrokken, maar dat neemt niet weg dat de activiteiten als zo
danig - anders dan de handelingen met een interactief karakter - alge
meen voorwaardenscheppend voor burgers en hun verbanden zijn . De 
minder geprononceerde toepasbaarheid van de beleidsbeginselen heeft 
dan ook te maken met het (semi-)collectieve karakter van de genoemde 
werkzaamheden, dat als zodanig al snel de non-discriminatoire aard van 
de overheidsinspanningen waarborgt. Dijken beschermen in. principe ie
dereen tegen wateroverlast en rampen. De defensieve afschrikking komt 
in een rechtsstaat in beginsel iedereen ten goede. De collectieve goederen 
verschaffèn in de regel, ook vanwege hun duurzaamheid - een zeewe
ring zal vele jaren meegaan - , de nodige waarborgen voor het functione
ren van burgers. 
Vanwege het betrekkelijk geringe interactionistische karakter van deze pu
blieke verrichtingen - er zijn geen maatschappelijke partijen met conver
gerende doeleinden of activiteiten - spelen het soevereiniteits- en subsi
diairiteitsbeginsel bij deze vorm van publieke taakvervulling nauwelijks 
een rol. Dat ligt al genuanceerder in de sfeer van de ruimtelijke ordening. 
Op dat terrein gaat de overheid reeds op een selectievere manier verhou
dingen aan met burgers, gezinnen, ondernemingen en non-profitinstellin
gen. De verdeling van schaarse ruimte over sociale functies (wonen, wer
ken, recreëren, de gezondheidszorg, het onderwijs etc.), moet naar de 
maatstaf van de rechtsgelijkheid zijn beslag krijgen. De te ontwikkelen 
streek- en bestemmingsplannen zullen namelijk de neerslag moeten zijn 
van afwegingen waarbij alle kwalitatieve onderscheiden belangen (ge
spreide verantwoordelijkheid) betrokken zijn en tot gelding gebracht wor
den. Op grond van het soevereiniteits- en subsidiariteitsbeginsel mag 
voorts van de overheden verwacht worden, dat zij bij hun generiek-pres
terend beleid rekening houden met de eigen dynamiek en oriëntatie van 
niet-statelijke verbanden. 42 

Zo is het van belang dat de overheden niet voorbijgaan aan de relatief 
autonome (ruimtelijke) beleidsoverwegingen van bijvoorbeeld onderne
mingen of private huishoudens (woongenot). Ook de specifieke eisen die 

41. Vgl. voor dit onderscheid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Rechts
handhaving ('s-Gravenhage 1988) 22. Over deze thema's zal het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA een aparte publikatie uit gaan brengen in de loop van 1991. 
42. Vgl. A .M. Kreukels, Planning en pfanningsproces ('s-Gravenhage 1980) 145. 
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de sector van bijvoorbeeld het onderwijs of van de gezondheidszorg (de 
voorzieningenplanning aldaar) aan de indeling van de ruimte stellen, is 
voor de overheid van belang. laten de verantwoordelijke overheden dat 
na, dan ontstaan daar niet enkel lastige - interne en externe - coördina
tieproblemen. Veel erger is, dat het beleid aan zijn doel voorbij schiet en 
in plaats van voorwaardenscheppend, insnoerend van aard wordt. Ruim
telijk gezien botsen ondernemingen dan bijvoorbeeld op barrières bij het 
zoeken naar geschikte vestigingsplaatsen. En ouders zullen geconfron
teerd worden met ruimtelijke belemmeringen in de vorm van onveilige 
verkeerssituaties, die de keuze van een geschikte school voor hun kinde
ren oneigenlijk beïnvloeden, enzovoorts. De geheel eigen mandaten en 
verantwoordel ijkheden van de verschillende maatschappelijke geledin
gen stellen dan ook elk voor zich eisen aan de inrichting van het (ruimte
lijk) beleid. Dat zal afgestemd moeten zijn op en in wisselwerking moeten 
staan met de betrekkelijk zelfstandige maatschappelijke ontwikkelingen. 

Deze kanttekening verdient het, alvorens over te gaan op de bespreking 
van het meer sectoraal gerichte overheidsoptreden, verder uitgebouwd te 
worden. Vanuit deze invalshoek is namelijk nogmaals de geheel eigen po
sitie van de christen-democratie in het instrumentele beleidsdebat te ken
schetsen. 

4. 1 Planningsconcepties 

Eind jaren zestig adviseerde de Commissie-De Wolft de regering over het 
toekomstgerichte overheidsbeleid en de inschakeling van de wetenschap 
bij de voorbereiding daarvan.43 Sinds haar advies is de indeling van het 
programmatische overheidsbeleid in een sectorplanning (met betrekking 
tot een tak van de overheidsdienst), facetplanning (met betrekking tot een 
aspect van de verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het ruimtelijke, het 
economische, het sociaal-culturele aspect) en integrale planning (de syn
these van het sectorale en facetplanning) een gangbare. De integratie zou 
plaats moeten vinden vanuit een centraal gezichtspunt. Tussen facet- en 
sectorplanning (bijvoorbeeld het onderwijsbeleid, de planning in de sfeer 
van de gezondheidszorg) zou een hiërarchische relatie moeten bestaan.4' 
Idealiter zou het onderwijsbeleid bijvoorbeeld bij moeten dragen aan het 
welzijn - gedefinieerd in termen van de evenredige beschikbaarheid van 
kennis en inkomen - van de burgers. Het sectorale beleid zou een min of 
meer afgeleide functie hebben. Het wordt dienstbaar aan het facetbeleid. 
Met deze benadering van het overheidsbeleid valt de zogenaamde alles
omvattende of (comprehensive) planning samen. (Deze is op zich weer 
verbonden met de voluntaristische kijk op de politiek; in de ambtelijke ka
mers bevindt zich de tekentafel van de samenleving.45

) 

43. Rapport van de Commissie tot voorbereiding onderzoek toekomstige maatschappijstruc
tuur, Il, 1970-1971 , 10914 no. 2. 
44. Planning en planningsproces, 139. 
45. Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid, 94 en Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Planning als onderneming ('s-Gravenhage 1983) 76. 
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De samenleving moet zich voegen naar een politiek ontworpen toekomst
schets, die afgeleid is van de centrale waarden, die politiek-democratisch 
zijn gelegitimeerd en gekozen. 

Het kritische spiegelbeeld van deze veelomvattende planning gaat het le
ven door onder de noemer van de incrementele planning. In de grond van 
de zaak gaat het daarbij om een liberaal planningsconcept, dat in een ge
proclameerd primaat van de politiek een bedreiging ziet voor de vrije sa
menleving. De beperktheid van de menselijke kennis inzake toekomstige 
maatschappelijke ontwikkelingen is aanleiding om de ambities van de 
overheidsplanning danig terug te schroeven.46 Bovendien zou de sponta
ne maatschappelijke orde, aan zichzelf overgelaten, in grote lijnen zelf tot 
een toestand van vrijheid leiden. (Deze vrijheid hoeft niet gepland te wor
den, zoals bijvoorbeeld Mannheim meende) . De op systematische kennis 
gebaseerde politieke vormgeving van de maatschappij zou de wederzijd
se aanpassing van divergerende belangen, die in een vrije samenleving 
als vanzelf - de onzichtbare hand! - optreedt, slechts hinderen. Het 
overheidsbeleid moet dan ook slechts incrementeel (bij stukjes en beetjes) 
ontwikkeld worden, al naar gelang het algemeen belang dat ïn een concre
te situatie vergt. Het politieke beleid is volgend en reagerend van aard. Het 
is namelijk onmogelijk veel omtrent de effecten van mogelijke diep ingrij
pende beleidswijzigingen te weten. Omvattende pretenties moeten wel 
schipbreuk lijden. 

De christen-democratische optie wijkt van beide stromingen af. Zij heeft, 
zoals boven is uiteengezet, meer oog voor het instrumentele karakter van 
het overheidsbeleid - de actieve vormgeving van rechtvaardige samen
levingsverhoudingen - dan de 'incrementalisten'. Anderzijds wenst zij 
niet te werken met een politiek ontworpen blauwdruk van de samenle
ving. Zij heeft een open oog voor de enorme verscheidenheid aan maat
schappelijke activiteiten. De diverse verantwoordelijkheden zijn niet pyra
midaal in kaart te brengen. Gezien vanuit de kwalitatieve verscheidenheid 
van verantwoordelijkheden staat de overheid veeleer in een nevenge
schikte dan in een bovengeschikte verhouding tot vakbonden, onderne
mingen, onderwijsinstellingen of ook de media-organisaties. Alleen in de 
hoedanigheid van instituut dat recht tot gelding dient te brengen is zij 'bo
ven geschikt'. De overheid heeft tot taak ervoor in te staan dat de verschil
lende verantwoordelijkheden tot gelding gebracht kunnen worden en zij 
moet alleen al daarom in haar beleid de eigen oriëntaties van de niet-sta
telijke verbanden een plaats geven. Bij bijvoorbeeld het nastreven van het 
sociale welzijn van burgers zal de overheid dan ook altijd de rechten en 
plichten van de diverse maatschappelijke organisaties in haar afwegingen 
mee moeten nemen. Tegen die achtergrond ligt een kruispuntpositie van 
planning tussen overheid en particuliere sector voor de hand. Een even
wichtige overheidsplanning (en dat geldt voor het gehele overheidsbe-

46. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Planning als onderneming, 85. Zie 
ook J . de Beus, Markt, democratie en vrijheid. Een studie over de politieke economie van het 
liberalisme (Zwolle 1989) 27. 
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leid) krijgt slechts vorm en inhoud op het kruispunt van vele betrekkelijk 
autonome ontwikkelingen in de samenleving. Verschillende samenle
vingskringen handelen conform een eigen mandaat, dat bovendien een 
eigen dynamiek kent. Een ver doorgevoerde (zogenaamd) integrale plan
ning 'snoert de samenleving in' en 'evolueert vervolgens stroef mee' met 
de ontwikkelingen in de samenleving.47 De uitdaging, waar volgens chris
ten-democraten de politiek momenteel voor staat, is inhoud te geven aan 
een beleid, dat bij alle gerechtvaardigde politieke doelstellingen, funda
menteel rekening houdt met de relatieve autonomie van maatschappelijke 
verbanden. Daartoe dient de overheid een adequaat beleidsinstrumenta
rium te ontwikkelen. Met een variant op het rapport 'Gespreide verant
woordelijkheid' luidt de essentiële vraag: wie moet op welke manier be
paalde verantwoordelijkheden ter hand nemen? Nu wij op het punt staan 
het 'interactieve' overheidsbeleid vanuit christen-den1ocratische invals
hoek voor het voetlicht te halen, is het zinvol alle nadruk te leggen op deze 
zogenaamde institutionele planningsvisie. 

4.2 Het voorwaardenscheppende en -faciliterende overheidsoptreden 

De zes beginselen van behoorlijk overheidsbeleid dienen richtinggevend 
te zijn voor het type instrumenten, dat de overheid inzet om de materiële 
voorwaarden te creëren, die burgers en verbanden nodig hebben om hun 
verantwoordelijkheden maatschappelijk te realiseren. Al eerder is gezegd 
dat deze sociale dimensie van de publieke gerechtigheidsidee tweeledig 
is. Enerzijds gaat het erom dat burgers via de daarvoor geëigende verban
den zoveel mogelijk zelf maatschappelijke verzorgingstaken kunnen be
hartigen. Voor die aanbodsvrijheid zal een reële financiële basis aanwezig 
moeten zijn. Anderzijds geldt dat burgers aan de vraagzijde in financieel, 
geografisch (en - al naar gelang de aard van de sector - ideëel) opzicht 
toegang moeten hebben tot de voor hun bestaan noodzakelijke elemen
taire goederen en diensten. De overheid moet voor beide instaan. Hoe zij 
die dubbele - maar sterk verweven - taak moet realiseren, is aan de 
hand van geformuleerde beleidscriteria inzichtelijk te maken. 

De rechtsgelijkheid eist, dat de overheid gelijke gevallen gelijk behandelt. 
Het spreekwoord 'gelijke monniken, gelijke kappen' is als ruwe vuistregel, 
ondanks de charme van de eenvoud, uit rechtsoverwegingen niet altijd 
een even geschikte leidraad. De rechtens relevante verschillen, waarin 
burgers en instellingen zich bevinden, zullen in het beleid door moeten 
werken. De rechtszekerheid vergt dat de materiële bestaansgaranties toe
reikend en stabiel zijn. Conform het subsidiariteitsbeginsel zullen ook die 
beleidsinstrumenten de voorkeur moeten hebben, die het sterkst appelle
ren aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers, terwijl krachtens het 
soevereiniteitsbeginsel het ingezette beleid zoveel mogelijk de eigen ver
antwoordelijkheid van niet-statelijke verbanden moet honoreren. 

47. Planning en planningsproces, 106. 
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4.2. 1 De financiële bereikbaarheid van elementaire voorzieningen 
Indachtig bovengenoemde criteria komen wij aan de bestedingszijde48 tot 
een volgende typologie (later genoemde instrumenten moeten ingezet 
worden als eerdergenoemde niet doeltreffend zijn): 
a. generieke maatregelen om een minimumniveau van inkomens, verkre

gen uit loonarbeid, te garanderen; 
b. generieke maatregelen om toereikende substituties voor het onvrijwil

lig wegvallen van het inkomen uit loonarbeid te garanderen (de bij
stand, sociale uitkeringen); 

c. het garanderen van inkomenscomplementaire voorzieningen, bekos
tigd uit een opgelegde bijdrageregeling of een verplichtend premiestel
sel (bijvoorbeeld ziektekostenverzekering); 

d. het realiseren van inkomenscomplementaire doelsubsidies (individuele 
huursubsidie bijvoorbeeld); 

e. het garanderen van inkomenscomplementaire voorzieningen even
tueel bekostigd uit de overheidskas (hoe deze bij voorkeur van midde
len te voorzien zijn, komt later aan bod); 

Een korte toelichting op deze rubricering is op haar plaats. 

Ada. 
De christen-democratie gaat ervan uit dat mensen in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun materiële bestaan (alsook voor die van ge
zinsleden). Zolang er op de arbeidsmarkt een evenwicht is tussen de vraag 
naar en het aanbod van werk en de daarmee gemoeide partijen elkaar als 
het ware in balans houden, is overheidsoptreden niet direct noodzakelijk 
(zelfregulering). Zo perfect werkt de markt echter meestal niet. Soms 
staan de vacatures niet in evenwichtige verhouding tot het aantal beschik
bare arbeidsplaatsen . Een neerwaartse druk op de lonen is daarvan het 
gevo\g. Via generieke inkomensbepalingen moet de overheid echter het 
sociaal minimum veilig stellen en solidariteit in de samenleving bevorde
ren ook los van een al of niet goed werkende arbeidsmarkt. Het voordeel 
van dit beleidsinstrument is dat de bestedingsvrijheid van de inkomens
gerechtigden integraal gehandhaafd blijft en dat burgers zich via eigen in
spanningen op de arbeidsmarkt een toereikend inkomen verwerven. (Dit 
in tegenstelling bijvoorbeeld tot het via plancoördinatie verschaffen van 
een basisinkomen.) Bij het vaststellen van de inkomensgarantie zal reke
ning gehouden moeten worden met de gespreide verantwoordelijkheid 
en het functioneren van niet-statelijke verbanden. Zo zal de omvang van 
het loon mensen in zekere zin in staat moeten stellen actief - ook finan
cieel - aan het sociaal verkeer deel te nemen via bijvoorbeeld sport- of 
buurtverenigingen, kerkelijke of politieke organisaties. Bovenal zal de wet
telijke loonbepaling rekening moeten houden met de mogelijke gezinsver-

48. Met deze term grijpen wij terug op hoofdstuk V, waar een onderscheid werd gemaakt tus
sen aanbieden en 'genieten' van goederen en diensten. Met bestedingszijde refereren wij 
aan de taak van de overheid om er voor in te staan dat burgers zich elementaire goederen en 
diensten kunnen verschaffen. Overigens zij er hier uitdrukkelijk op gewezen dat dit rapport 
bewust niet ingaat op vraagstukken rondom de collectieve lastendruk, begrotingsnormen, 
de omvang van het financieringstekort. Daarvoor zij verwezen naar het nog vrij recente rap
port 'Economische groei' van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (1989}. 



HET INSTRUMENTELE KARAKTER VAN HET OVERHEIDSBELEID 157 

antwoordelijkheden van de loongerechtigden (vergelijk het bovenge
noemde institutionele planningsconcept). 

Adb. 
Zijn mensen niet meer in staat om aan het arbeidsproces deel te nemen 
vanwege bijvoorbeeld onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid 
of vanwege overschreden leeftijdsgrenzen, dan is het zaak dat de overheid 
toeziet op, dan wel instaat voor de beschikbaarheid van toereikende inko
menssubstituties. Daarbij gaat de voorkeur uit naar die methoden ter dek
king van de kosten van elementaire basisvoorzieningen, die de maat
schappelijke zelfwerkzaamheid honoreren en ruimte creëren voor reële 
onderlinge solidariteit. Particulier beheerde fondsen bekostigd uit - tot 
op zekere hoogte verplichte - premie-overdrachten scoren in dat opzicht 
hoger dan de toekenning van middelen uit de publieke kas. Bij zowel de 
inning als verdeling van bedragen zal de overheid erop toe moeten zien, 
dat de draagkracht van de leefverbanden zijn rol speelt. 

Ade. 
Zijn de kosten van voorzieningen, die tot de elementaire bestaansvoor
waarden te rekenen zijn, vanwege hun tijdelijke, onvoorspelbare en niet
duurzame karakter in redelijkheid niet te dekken uit de inkomens, verwor
ven uit arbeid of uit middelen verkregen uit ongebonden overdrachtsuit
gaven, dan zijn inkomenscomplementaire voorzieningen nodig. Om de fi
nanciële betrokkenheid van burgers bij dergelijke voorzieningen - zoals 
een verstrekkingenpakket in de gezondheidszorg - zoveel mogelijk op 
peil te houden, kan bekostiging het beste plaatsvinden via een verplicht 
premiestelsel, waarin elementen van draagkracht zijn ingebouwd {bij
voorbeeld ziektekostenverzekeringen). 

Ad d. ene. 
Een premièstelsel zoals onder b. en c. is genoemd, blijkt uiteindelijk 
slechts geschikt te zijn als middel tot dekking van kosten met een risico
dragend karakter (onvoorziene werkloosheid, invaliditeit, ziekte en derge
lijke}. Zodra bij basisvoorzieningen, die een tijdelijk, ongelijkmatig over de 
bevolkingscategorieën en over leeftijden verspreid karakter kennen, het ri
sico-element nihil is, is een premiestelsel niet op zijn plaats. Te denken 
valt daarbij aan kosten voor huisvesting, onderwijs en andere elementaire 
voorzieningen, waarvoor die belanghebbenden zelf niet direct op kunnen 
brengen. In zo'n geval zal de overheid vaak financieel over de brug moe
ten komen. Bij voorkeur doet zij dat dan via inkomenscomplementaire 
doelsubsidies {individuele huursubsidie, vouchers in het onderwijs). Sub
sidiëring van voorzieningen via de vraagzijde kent echter haar problemen. 
Waar ouders bijvoorbeeld voor schoolgaande kinderen een persoonsge
bonden doeluitkering {bijvoorbeeld in de vorm van vouchers) krijgen, om 
daarmee onderwijs te kopen, ontstaan er knelpunten. Scholen die onder
ling zeer verschillende kosten kunnen hebben (gebouwen, energiekosten 
en dergelijke) zouden dan bijvoorbeeld formeel gelijk, maar feitelijk onge
lijk bekostigd worden. In dergelijke en andere gevallen is het nodig over te 
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gaan tot interventies in de sfeer van de aanbodzijde. Op de vraag hoe dat 
moet gebeuren, zullen wij hieronder nog ingaan. 

Voor die interventies is een 'reden aanwezig als het onmogelijk is voor de 
betrokken activiteiten voldoende interne draagkracht te mobiliseren in de 
kring van degenen die primair over de mate en vorm van de activiteit be
slissen' en van degenen die behoefte aan de diensten hebben.49 

Het gebrek aan financiële middelen kan - vanuit de aanbodzijde gezien -
verschillende oorzaken hebben. Zo kan er, zoals is aangegeven, een reëel 
gebrek aan koopkrachtige vraag naar de diensten of aan mobiliseerbare 
draagkracht zijn (onderwijs, welzijnsactiviteiten), maar ook kan het gaan om 
gebrek aan motivatie en interesse bij de 'adressaat' van de voorziening.50 

De overheid zal de financiële toegankelijkheid moeten garanderen, voor
zover er sprake is van activiteiten die algemeen voorwaardenscheppend 
zijn voor burgers dan wel essentieel zijn voor de veelzijdige verwerkelij
king van mens, cultuur en maatschappij bijvoorbeeld in de sfeer van wel
zijnsbeleid, het onderwijs, hun steunfuncties, theatervoorzieningen en 
dergelijke. Voor dat alles staan de overheid verschillende technieken ter 
beschikking, waaronder: 
1. een overeenkomst met de overheid; 
ll. concessies; 
111. wettelijke voorschriften; 
IV. rechtstreekse bekostiging door middel van 

a. de lumpsum-financiering, 
b. formatiebudgettering, 
c. het declaratiestelsel; 

V. de toekenning van gebonden doeluitkeringen; 
Vl. overheidsvoorzieningen. 

Waar sprake is van via de 'markt verhandelbare' diensten of produkten 
kan de overheid de financiële toegankelijkheid via de aanbodzijde regule
ren door overeenkomsten met aanbieders te sluiten, concessies te verle
nen of door met wettelijke voorschriften te werken. In wezen treedt de 
overheid hier arbitrerend op, zodat we ons hier tevens op het normerend 
overheidshandelen oriënteren. (Daarover zal later nog het een en ander 
worden gezegd). · 

Ad /. De overeenkomst met de overheid 

In het meest vergaande geval kan de overheid bij een gebrek aan koop
krachtige vraag zelf middelen uittrekken voor voorzieningen door deze te 
'kopen' (uitbesteden van activiteiten) en in samenspel met de maatschap
pelijke partijen contractuele voorwaarden op te stellen, die het publieke 
belang dienen. (Vergelijk bijvoorbeeld ook de onderhandelingen die de 
overheid in het kader van de openbaar vervoerskaart voor studenten met 
de Nederlandse Spoorwegen heeft gevoerd). Feitelijk is er dan sprake van 

49. Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen, 41 . 
50. Ibidem. 
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een (beleids-)overeenkomst met een tweezijdig karakter, omdat de positie 
van de partner zodanig is dat deze met de contractuele bepalingen in moet 
kunnen stemmen en aanvaarding kan weigeren.51 

Ad ll. Concessies 

De overeenkomst krijgt een publiekrechtelijke inslag waar de overheid on
der bepaalde voorwaarden toestemming verleent aan privaatrechtelijke 
rechtspersonen om goederen of diensten te verstrekken (bijvoorbeeld 
nutsbedrijven, vervoersbedrijven, zwembaden). Omdat er in beginsel een 
koopkrachtige vraag bij de bevolking aanwezig is, zullen de betreffende 
voorzieningen al snel feitelijk gerealiseerd worden. Exploitatie is echter in 
een concessiestelsel verboden, behalve voor die ondernemingen aan wie 
een concessie is verleend. Deze concessie behelst in èle regel ook voor
waarden over de tarieven en geografische spreiding van de betreffende 
voorzieningen. De concessievoorwaarden dwingen tot solidariteit in de 
maatschappelijke verhoudingen en binden private partijen die over ele
mentaire goederen of diensten beschikken aan normen van zorgvuldig
heid, rentmeesterschap en solidariteit. De concessie draagt het karakter 
van een publiekrechtelijke overeenkomst, omdat er in die zin sprake is van 
aanvaarding van voorwaarden door de private partijen, dat zij zichzelf ver
plichten door de verstrekking van voorzieningen. Tot concessieverlening 
zou de overheid vooral overgaan op terreinen waar zich een natuurlijk mo
nopolie voordoet. In ruil voor het alleenrecht tot dienstverlening honore
ren de betreffende instanties de gerechtvaardigde belangen van afnemers 
bij financiële en geografische toegankelijkheid van de voorzieningen (en 

51. De betekenis van de overeenkomst is de laatste decennia snel toegenomen. Soms han
teert de overheid noodzakelijke rechtshandelingen naar privaatrecht (bijvoorbeeld de ver
koop van grond) bewust om bepaalde beleidsdoeleinden te realiseren. Soms gebruikt zij de 
overeenkomst 'als alternatief voor de eenzijdige publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening. 
De overeenkomst kent een twee- (of meer-)zijdig karakter en drukt daarmee uit dat de over
heid taken ('in het publieke domein') niet alleen kan behartigen. Dit instrument biedt in be
ginsel een basis voor horizontaal bestuur, voor een grotere betrokkenheid van burgers en 
hun verbanden bij het overheidsbeleid en voor een aanzienlijke mate van zelfbinding. Het 
speelt een rol bij het uitbesteden van taken, maar is bijvoorbeeld ook te hanteren bij het ver
strekken van subsidies bij het realiseren van intra-structurele werken (publiek-private samen
werking), of als middel om na intensief overleg met maatschappelijke partijen (bijvoorbeeld 
de sociale partners) afspraken over elkaars toekomstig gedrag te maken (convenanten, ge
meenschappelijk beleidskader, vergelijk hieronder bij 4.2.3.). Het instrument kan echter al 
snel op gespannen voet komen te staan met het rechtsgelijkheids- en rechtszekerheidsbegin
sel (en daardoor ook met het soevereiniteitsprincipe) en verhullend gaan werken als er spra
ke is van a. feitelijke machtsverschillen tussen partijen en b. een groot aantal burgers of ver
banden die op grond van gelijke omstandigheden gelijk behandeld moeten worden. Boven
dien zal voortdurend gelet moeten worden op de rechtswaarborgen voor derden/belangheb
benden en de bevoegdheden van vertegenwoordigende lichamen. Het is om die reden dan 
ook volstrekt begrijpelijk, dat de rechter de beleidsovereenkomsten meer en meer toetst aan 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een Algemene wet bestuursrecht zal daar
omtrent bepalingen moeten bevatten. (Vergelijk voor uitvoerige analyses: Beleidsovereen
komsten D.A. Lubach (Deventer 1982), P. de Haan e.a. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat 
(Deventer 1986) 350-363, B. Hessel, Rechtsstaat en economische politiek (Zwolle 1987) 246-
276, H.J. de Ru, Staat, markt en recht (Zwolle 1987) 73 e.v., als ook H.J. de Ru, Prijst de wet 
zich uit de markt?, Zwolle 1988. 
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trekken zij gas- en waterleidingen naar dunbevolkte gebieden of leggen zij 
spoorverbindingen aan in landsdelen waar de vraag naar railverbindin
gen klein is, zonder dat de 'meerkosten' gespecificeerd doorvertaald wor
den naar de 'consument'). 

Ad 111. Wettelijke voorschriften 

Waar elementaire voorzieningen door veel private partijen worden ver
strekt, zal de overheid - indien nodig - over moeten gaan tot het uit
vaardigen van algemene normen met een dwingend karakter (publiek
rechtelijke beleidsovereenkomsten werken in dat geval niet; de rechtsge
lijkheid en rechtszekerheid lopen dan al snel averij op. Heldere afbakenin
gen van bevoegdheden ter wille van de relatieve autonomie en de 
'soevereiniteit van niet-statelijke verbanden' zijn noodzakelijk. De wetge
ver kan werken met dwingende bepalingen die contractanten moeten vol
gen (bijvoorbeeld wettelijke maxima van huurprijzen), wettelijk opdragen 
dat er een verbintenis moet komen (bijvoorbeeld WA-verzekering, 
verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling) of rechtsgevol
gen koppelen aan verbintenissen (verbintenis uit de wet).52 

Ad IV. Bekostiging van overheidswege 

Voorzover werkzaamheden naar hun aard op gespannen voet staan met 
rendementsoverwegingen en het aanbod van voorzieningen om die reden 
niet afhankelijk mag zijn van marktbetrekkingen en voorzover burgers niet 
zelf de middelen op kunnen brengen om zich elementaire voorzieningen 
te verschaffen, is een rechtstreekse subsidiëring van overheidswege op 
zijn plaats. De overheid kan daarbij verschillende technieken hanteren, te 
weten. 

Ad a. Lump sum-bekostiging 
Bij lumpsum-bekostiging kent de overheid maatschappelijke instellingen 
vooraf begrensde middelen toe. De bekostiging vindt plaats via de perio
dieke overdracht van een budget, dat op basis van verschillende formules 
(met grootheden zoals output, throughput en dergelijke) te berekenen is. 
Zo kan de hoeveelheid verrichte activiteiten een deugdelijke maatstaf op
leveren voor de omvang van de verstrekte middelen (bijvoorbeeld het 
aantal verhuurde boeken gedurende een bepaalde periode in het biblio
theekwerk). Die outputfinanciering is minder of ongeschikt waar de pres
taties niet in kwantitatieve eenheden zijn uit te drukken. Zo kan het effec
tieve slaagpercentage op een school niet de enige factor zijn bij de onder
wijsbekostiging, omdat de pedagogische doelstellingen breder van aard 
zijn dan de overdracht van meetbare kennis (vormingsdoeleinden). Ook is 
de toegevoegde waarde die een school op haar conto mag schrijven 
moeilijk kwantificeerbaar, omdat de instroom van instellingen zeer onge
lijksoortig is. Een vergelijkbaar fenomeen doet zich voor in bijvoorbeeld 
de geestelijke gezondheidszorg. Ook daar is de rendementsfinanciering 

52. Vergelijk P.A.M. Meijknecht. Planverbintenissen (Zwolle 1979) 34. 
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een oneigenlijke methode. In de regel kan uit het oogpunt van rechtsge
lijkheid en rechtszekerheid, het best gewerkt worden met een zogenaamd 
normvergoedingenstelsel. De normvergoedingen kunnen namelijk op 
verschillende financiële posten betrekking hebben en volgen de gemaakte 
kosten naar spreiding en omvang op de voet. Het bedrag dat maatschap
pelijke instellingen per uitgavepost krijgen, is afhankelijk van de kosten die 
zij naar verwachting zullen maken. De modellen, die aan de berekening 
van het budget ten grondslag liggen, zijn echter niet richtinggevend voor 
de feitelijke bestedingen van de instellingen. De rekenmethoden zijn niet 
imperatief voor de uitgaven. Binnen het toegekende budget kunnen instel
lingen met hun middelen schuiven, hetgeen een relatief grote mate van 
autonomie mogelijk maakt (soevereiniteitsbeginsel). Men kan zelf afwe
gingen maken, sparen, een personeelbeheersbeleid voeren etc. Private 
rechtspersonen kunnen materiële en personele uitga\Cen afstemmen op 
de eigen doelstellingen. Op de rechtsgelijkheidsschaal scoort deze metho
de vrij hoog, omdat zij zorgt voor een gelijkheid in voorzieningencapaci
teit. De subsidiënt kan namelijk systematisch rekening houden met de om
standigheden waarin instellingen verkeren. 

Ad b. Formatiebudgettering 
De lumpsum-financiering levert vooral problemen op waar de financiële 
risico's, die kleven aan de toekenning van een gemiddeld bedrag per 
werknemer, de spankracht van instellingen overtreft. Men moet bijvoor
beeld immers nogal wat personeelsleden op de loonlijst hebben staan 
voordat 'plussen en minnen' elkaar budgettair in evenwicht houden. Im
mers de kosten van vergrijzing, ziekte en wachtgelden moeten de instel
lingen intern, binnen het eigen budget, opvangen. Omvangrijke instellin
gen met relatief jonge personeelsleden, die ook nog weinig verzuimen, 
zullen van de budgetbekostiging profiteren, terwijl hun tegenvoeters 
voortdurend moeten leven met het financiële mes op hun keel. In zo'n ge
val kan de overheid ertoe overgaan om de functiekenmerken (zoals dienst
jaren) van het personeelsbestand richtinggevend te maken voor het bud
get dat instellingen als lumpsum ontvangen. Feitelijk is er dan sprake van 
een formatiebudgetteringssysteem. In een dergelijk model blijft de over
heid de personele uitgaven van de instellingen betalen via verrekening 
van de werkelijk gemaakte kosten. Niet de middelen ter dekking van de 
personeelslasten vallen onder het budgetteringsregime, maar de perso
neelsformatie. Instellingen ontvangen in dit model een formatiebudget. 
Dit budget krijgen zij toegekend in de vorm van formatierekeneenheden. 
Elke functie kent een aantal van deze rekeneenheden. Zetten instellingen 
personeelsleden met een hoge maximumschaal in, dan besteden zij daar
mee relatief veel van de formatierekeneenheden die hen ter beschikking 
staan. (Naarmate aan een functie een hogere maximumschaal is verbon
den kost zij meer van dergelijke eenheden.) De feitelijke salarissen die in
stellingen uitkeren, vergoedt de overheid op declaratiebasis. Een dergelij
ke methode geeft instellingen relatief veel beleidsvrijheid. Binnen het be
schikbare formatiebudget beslissen zij zelf welke functies zij willen inzet
ten en hoeveel rekeneenheden zij aan willen wenden. De keerzijde van de 
verminderde risico's (vergeleken met een budgetbekostiging op basis van 
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gemiddelde salariskosten) is wel, dat de regels voor salaristoekenning en 
-opbouw en functieklassificaties blijven bestaan. En juist dergelijke voor
schriften perken anderzijds de mogelijkheden voor een zelfstandig perso
neelsbeheersbeleid weer behoorlijk in. Tenzij uiteraard ook hier het bekos
tigingsmodel niet bepalend is voor de feitelijk salarisuitgaven van een in
stelling, maar slechts dienst doet als verfijnde normatieve grondslag voor 
de bekostiging van die instellingen. Is dat het geval dan kunnen de instel
lingen middelen gaan sparen, zelf afwegingen maken bij de salaristoeken
ning en een zelfstandig promotiebeleid voeren. Er is dan sprake van een 
normvergoedingenstelsel met verfijnde parameters. 

Ad c. Het declaratiestelsel 
In een declaratiestelsel dient een instelling bij de overheid een bij de be
groting van de uitgaven gespecificeerde aanvraag tot bekostiging in. Als 
de overheid de begroting goedkeurt, krijgen de instellingen een voor
schot. Afrekening geschiedt op basis van gedeclareerde uitgaven, uiter
aard voorzover de bekostiger deze goedkeurt. De methode maakt een ge
lijke behandeling van instellingen mogelijk. In beginsel is ook de rechtsze
kerheid groot. Wèl moedigt deze methode de overheid aan om gedetail
leerde regels voor de activiteiten van de maatschappelijke instellingen op 
te stellen. Regels die dienst doen als maatstaven bij het goedkeuren van 
begrotingen en uitgaven. De kosten moeten zij immers in de hand hou
den. De methode biedt de instellingen vrij veel houvast, maar hun beleids
vrijheid is vanzelfsprekend beperkt. Zij moeten hun uitgaven in de regel af
stemmen op de vele en gedetailleerde (materiële, formatieve en rechtspo
sitionele) voorschriften en beleidsregels. (De ondoorzichtigheid van de re
gels is uit rechtszekerheidsoverwegingen overigens weer het nadeel.) 
Voor een eigen bestedingsbeleid, het uitsparen van uitgaven, de afweging 
van kosten en baten is weinig of geen ruimte. De subsidiënt vergoedt al
leen maar gerealiseerde uitgaven en feitelijke activiteiten. Om de verstrek
kingen te beheersen en te plannen zijn minitieuze voorschriften nodig en 
dat leidt gauw tot de bureaucratisering van het beleid. Rechtspositioneel 
spoort het declaratiestelsel aan tot een centralistisch arbeidsvoorwaar
denbeleid, uniforme functiebeloningssystemen en eenvormige formatie
bepalingen. De bandbreedte voor een zelfstandig instellingsbeleid is daar
door smal. Het management heeft bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om 
naar eigen inzichten functies in het leven te roepen en de salarisniveaus 
daarop af te stemmen. De inschaling van het personeel, het uitstippelen 

\ 

van carrièrepatronen en dergelijke is aan centrale bepalingen onderwor-
pen. 

Ad V. De toekenning van gebonden doeluitkeringen 

Kent de overheid sterk beleidsgebonden doeluitkeringen toe aan maat
schappelijke organisaties of bijvoorbeeld bedrijven, dan geldt de volledi
ge overeenstemming van het beleid van subsidiënt en gesubsidieerde fei
telijk al snel als bekostigingsvoorwaarde. Bekostigde instellingen zijn dan 
in wezen de organen die overheidsbeleid uitvoeren. Feitelijk is in zo'n ge
val veelal sprake van een privaat (mechanisch) medebewind, zij het dat de 
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mate van beleidsgebondenheid kan variëren. In het verlengde van deze 
subsidietechniek ligt de zogenaamde contractfinanciering, waarbij het 
zwaartepunt in de betrekking ligt op de betaalde dienstverlening. Deze 
subsidietechniek wordt vaak gebruikt om het gedrag van maatschappelij
ke instellingen te sturen. De bekostigingsvoorwaarden zijn dan - er zijn 
gradaties - bepalend voor hun doelgerichte activiteiten en het 'plan van 
aanpak'. 

Ad Vl. Overheidsvoorzieningen 

Slechts als het particulier initiatief als zodanig tekortschiet in het aanbie
den van elementaire goederen en diensten, trekt de overheid dit aanbod 
zelf tot zich. Te denken valt daarbij aan het openbare onderwijs, gemeen
telijke ziekenhuizen, statelijke arbeidsbemiddeling en dergelijke. 

4.2.2 De ruimtelijke bereikbaarheid van elementaire voorzieningen 
Naast het recht op de financiële toegankelijkheid van elementaire basis
voorzieningen kunnen burgers ook aanspraak maken op de geografische 
(en ideële) toegankelijkheid van deze zaken. Het netwerk van zorginstellin
gen, welzijnsorganisaties, arbeidsvoorzieningenorganisaties, openbaar 
vervoersvoorzieningen, scholen, steunfuncties en dergelijke zal ruimtelijk 
gezien dekkend moeten zijn, omdat er anders afstandsbarrières ontstaan 
die belemmerend inwerken op het toereikend aanbod van de diensten. De 
situering van de voorzieningen kan weer op verschillende manieren ge
stalte krijgen onder andere via: 
a. de zelfwerkzaamheid (particulier initiatief/marktcoördinatie); 
b. de geconditioneerde zelfregulering; 
c. overeenkomsten met de overheid; 
d. concessies; 
e. wettelijke voorschriften; 
f. wettelijke planning; 
g. subsidieverlening; 
h. overheidsinitiatief. 

Ad a. Zelfwerkzaamheid 
Waar de patronen van vraag en aanbod en de zelfwerkzaamheid bedrijven 
en non-profitorganisaties voldoende aansporen om de behoefte aan ba
sisvoorzieningen (bouwstenen van de vloeren in het bestaan zoals levens
middelen, vervoersmogelijkheden, kleding, huisvestingsmogelijkheden) 
van een - ruimtelijk opgevat - dekkend aanbod te voorzien, is plancoör
dinatie ongewenst. De overheid moet zich er dan toe beperken de juridi
sche en materiële condities voor de juiste werking van de markt en voor 
de zelfwerkzaamheid te garanderen (werkzame mededinging, een toerei
kende financiële armslag voor burgers, regels van het privaatrecht, klas
sieke grondrechten en dergelijke). Het prijsmechanisme en het particulier 
initiatief (kerk, sportclubs, etc.) zorgen dan in eerste instantie voor een vol
doende ruimtelijk gespreide beschikbaarheid van maatschappelijke voor
zieningen. 
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Ad b. Geconditioneerde zelfregulering 
Hierboven is ook gesignaleerd dat er - 'rechtens' gewenste - activitei
ten kunnen zijn waar niet voldoende geld bijeen is te brengen in eigen 
kring of via de markt. Wettelijke verplichtingen, premiestelsels of over
drachten uit de publieke kas, zouden daar een mouw aan moeten passen. 
Een verwant probleem is vaak dat ook de spreiding van de hier bedoelde 
voorzieningen niet volledig aan het maatschappelijk initiatief en het beste
dingsbedrag van burgers overgelaten kan worden. Het gebrek aan finan
ciële draagkracht (of het prisoners dilemma} vertaalt zich ruimtelijk in een 
onevenwichtig en ontoereikend aanbod van goederen en diensten. In hun 
gebrekkige geografische toegankelijkheid ligt dan een aansporing voor de 
overheid om op te treden. De vraag is hoe zij die prikkel omzet in concreet 
beleid. Het zal duidelijk zijn dat zij, naar christen-democratisch inzicht, 
daarbij die methode moet kiezen die de zelfwerkzaamheid en het maat
schappelijk initiatief zoveel mogelijk honoreren. De verantwoordelijke sa
menleving is gediend met een politiek die een appel doet op de solidariteit 
van burgers en maatschappelijke verbanden. Waar via het maatschappe
lijk initiatief geen dicht netwerk van voorzieningen is te garanderen, zal de 
overheid in eerste instantie moeten proberen om de condities voor zelfre
gulering te verbeteren. De hierboven uiteengezette overlegcoördinatie 
kan daarbij goede diensten vervullen. Door de representanten van de in 
het geding zijnde belangen bij de besluitvorming van de aanbieders te be
trekken, is het mogelijk tot een evenwichtige spreiding te komen. Zo zullen 
bijvoorbeeld vakbonden - binnen de centrale en regionale besturen voor 
de arbeidsvoorziening - naar verwacht mag worden, op de bereikbaar
heid van beroepsgerichte opleidingen voor bijvoorbeeld werklozen, met 
werkloosheid bedreigden en herintredende vrouwen toezien. Voor een 
vergelijkbare werkwijze kiezen 'Zorgvernieuwing door structuurverande
ring' en het CDA-verkiezingsprogramma 'Verantwoord voortbouwen' op 
het gebied van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverle
ning. Deze publikaties doen het voorstel om regionale Kamers van Ge
zondheidszorg in het leven te roepen, waarin verzekeraars en aanbieders 
van zorg overleg met elkaar voeren over het aanbod aan gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening. Daartoe zouden deze organen een 
vestigingsregister moeten voeren en bij geschillen dienen te arbitreren. 
Een meerjarig regjonaal overzicht schept duidelijkheid over het zorgaan
bod, over de kosten, de belemmeringen die een goede zorg op maat in de 
regio in de weg staan en over de initiatieven die te ontplooien zijn om deze 
weg te nemen. Via jaarverslagen moeten de organen aangeven hoe zij 
hun beleid afstemmen op de functionele vereisten van de zorgverlening. 
In de sfeer van het onderwijs kan men voorts w ijzen op de coördinatie van 
beleidsvoornemens die plaatsvindt binnen (deel-)planorganisaties, de 
HBO-Raad of de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten. (Verge
lijk ook het voorstel van 'Ruimte voor kwaliteit' om regionale Kamers van 
Onderwijs in het leven te roepen, waarin de besturenorganisaties zelf de 
toekomstige ontwikkelingen in leerlingenstromen analyseren, leemtes in 
het aanbod verkennen en het planningsbeleid op elkaar afstemmen.) De 
overheid kan deze vorm van zelfregulering bevorderen door tot deelname 
aan het overleg te verplichten en ervoor in te staan dat alle belanghebben-
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den direct of indirect bij het overleg betrokken zijn en door besluiten even
tueel, na marginale toetsing, bindend te verklaren. 

Ad c. Overeenkomsten met de overheid 
Zie hierboven onder 4.2.1.1. 

Ad d. Concessies 
Zie hierboven onder 4.2.1.11. 

Ad e. Wettelijke voorschriften 
Zie hierboven onder 4.2.1.111. 

Ad f. Wettelijke planning 
Waar de overheid als bekostigende instantie van voorzieningen optreedt, 
zal zij in het algemeen tot een zekere regulering van de aanspraken op de 
middelen van de publieke kas overgaan. Planningsnormen kunnen daarbij 
van dienst zijn. De normen die zij opstelt zullen zoveel mogelijk ruimte 
moeten laten voor het veelkleurige particuliere initiatief. Verder zullen de 
rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid in die planningsnormen, die een 
duidelijk en geobjectiveerd karakter moeten kennen, verankerd moeten 
zijn. (Vergelijk de planning in het onderwijs, de welzijns- en de volksge
zondheidssector.) Het planningsbeleid van de overheid zal ruim baan 
moeten geven aan het particulier initiatief en de pluriformiteit in de sa
menleving . (Vergelijk bepalingen uit de Welzijnswet.) Maar ook als zij niet 
de bekostigende instantie is, kan de overheid -getuige ad e-tot dwingen
de regelgeving overgaan. Waar bijvoorbeeld een hoge mate van spreiding 
van het produkt op gespannen voet staat met het bedrijfseconomisch stre
ven naar een doelmatig beheer van ondernemingsmiddelen - en derhal
ve nooit 'spontaan' tot stand zal komen - kan zij bedrijven verplichten 
positief op het verzoek tot dienstverlening in te gaan. Zo kan zij bijvoor
beeld instellingen, die telecommunicatie verzorgen, verplichten om nie
mand van hun diensten uit te sluiten.53 

4.3 De afweging van gerechtvaardigde belangen 
Behalve materieel voorwaardenscheppende taken heeft de overheid de 
opdracht om ervoor in te staan, dat het recht in het maatschappelijk ver
keer tot gelding wordt gebracht. Burgers en private instellingen zullen in 
hun handelen de rechten van elkaar en derden moeten respecteren en aan 
hun realisering bij moeten dragen. Woningbouwcorporaties bijvoorbeeld 
dragen bij aan het woongenot van de huurders, consumentenorganisaties 
zien in het belang van de burgers toe op de kwaliteit van produkten. On
derwijsinstellingen werken als zij goede leerlingen 'afleveren', (indirect) 
mee aan de kwaliteit van de dienstverlening van bijvoorbeeld gezond
heidsinstellingen of van de media, en aan de concurrentiekracht van be
drijven. De maatschappelijke vervlechtingen moeten aansporen tot soli
dariteit en onderl inge betrokkenheid. Zoals al eerder is gezegd, is de over-

53. H.J. de Au, Staat, markt en recht, de gevolgen van privatisering voor het publiekrecht, 
1987, 20. 
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heid niet als enige bevoegd om het publieke domein te betreden. Integen
deel. Burgers en private verbanden zullen daarom elkaars gerechtvaardig
de belangen continu in het oog dienen te houden. Toch zijn ze daarbij niet 
aan precies dezelfde beleidscriteria gebonden als de overheid. Zij hebben 
geen exclusieve beschikking over de 'zwaardmacht' en zijn niet in staat 
om, zo nodig ingaand tegen verzet, normatieve oordelen met een rechts
karakter door te zetten en maatschappelijke ingang te laten vinden. Wèl 
zijn bij de opkomst van de sociale rechtsstaat de ogen er meer en meer 
voor open gegaan, dat private verbanden soms goederen en diensten 
aanbieden, waar burgers en andere instellingen voor hun functioneren 
niet buiten kunnen. Daarbij gaat het zelfs vaak om verzorgingstaken die de 
staat alleen maar kan ondersteunen (coëxistentie). Maar hij kan die activi
teiten eigenlij k nooit zelf naar behoren vervullen (het duidelijkst blijkt dat 
wel bij de opvoeding) en moet dat ook niet wensen. Daarom ook levert een 
dwingende toepassing van het publiekrechtelijk normencomplex, dat 
hierboven is geschetst, binnen private verbanden (kerk, scholen, zorg in
stellingen en dergelijke) immense spanningen op. De private identiteits
bepalende doelstellingen verdragen zich niet met een overplanting van 
bijvoorbeeld het statelijk rechtsgelijkheidsbeginsel naar de private sfeer. 
De overheid moet geen positie kiezen in wetenschappelijke debatten, ker
kelijke twisten, tuchtrechtelijke aangelegenheden binnen religieuze orga
nisaties en dergelijke. Van faculteiten, kerken, woningcorporaties of van 
scholen etc. kan niet anders dan profilering verwacht worden. Wel is het 
zo dat naarmate niet-statelijke verbanden feitelijk een exlusievere beschik
kingsmacht over elementaire goederen en diensten krijgen, zij meer en 
meer 'statelijke' trekken vertonen (zie hoofdstuk V). En dan zullen zij aan 
strakkere zorgvuldigheidsregels en normen gebonden moeten worden. 
En zo moeten ook bijvoorbeeld bijzondere scholen krachtens de wet de 
teugels van hun, mogelijk stringente, toelatingsbeleid laten vieren, als zij 
een feitelijk de enige school zijn in een regio en ook vervoersfaculteiten 
geen soelaas kunnen bieden. En ook een woningbouwcorporatie zal bij 
haar toewijzingsbeleid strakkere normen in acht moeten gaan nemen als 
zij een grotere beschikkingsmacht krijgt over het te verdelen woonaanbod. 
Organisatierechtelijk krijgt een en ander zijn vertaling in democratise
ringseisen (bijvoorbeeld in de sfeer van de media, waar zendgemachtig
den de vereniging als rechtspersoon moeten kiezen of ten aanzien van de 
democratisering in zorginstellingen) en wettelijke voorschriften inzake 
klachtenprocedures. 

In hoofdstuk V is al ingegaan op de vraag hoe de overheid zich ordenend 
en normerend in het maatschappelijk verkeer moet mengen. Hier zal een 
en ander wat systematischer de revue passeren. Maar eerst is het nodig 
erop te wijzen dat er tussen de verschillende overheidstaken geen water
dichte schotten zijn aan te brengen. De zorg voor een materiële bodem in 
het bestaan en voor de geografische toegankelijkheid van basisvoorzie
ningen gaat niet aan de deur van maatschappelijke organisaties voorbij. 
Integendeel. Hierboven is er bijvoorbeeld al op gewezen, dat burgers - of 
beter: werknemers en werkgevers - in eerste instantie zelf verantwoor
delijk zijn voor toereikende inkomensbronnen, voor inkomenssubstituties 
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en voor inkomenscomplementaire voorzieningen (premiestelsels). De 
overheid treedt kaderstellend op en zij richt haar beleid bij voorkeur zo in, 
dat de maatschappelijke partijen zelf zoveel mogelijk verantwoordelijk
heid dragen. Dat geldt zowel voor het materieel-financiële als voor de 
(ideële) bereikbaarheid van voorzieningen. Aan het creëren van bodems 
in het bestaan en de toereikende spreiding van diensten zit een normatie
ve zijde (en vice versa). Vandaar dat een aantal eerder geschetste interven
tietypen bij dit onderdeel van het betoog terug zullen keren. 
Uitgaande van de bovengenoemde beleidscriteria valt te wijzen op onder 
meer de volgende vormen van gedragsregulering: 
a. informatieverschaffing; 
b. structurering van betrekkingen; 
c. procedurele regelgeving; 
d. bekrachtiging van zelfregulering; 
e. overeenkomsten met de overheid; 
f. concessies; 
g. materiële wettelijke voorschriften; 
h. heffingen en subsidies. 

Ad a. Informatieverschaffing 
Een milde vorm om het maatschappelijk verkeer van de kant van de over
heid te beïnvloeden, bestaat uit het verschaffen van informatie. Met 'goe
de woorden' kan de overheid ervoor zorgen dat burgers en instellingen 
hun verantwoordelijkheden beter kunnen behartigen. De overheid kan be
tekenisvolle maatschappelijke trends en ontwikkelingen verkennen (So
ciaal Cultureel Planbureau), prognoses presenteren die van betekenis zijn 
voor bijvoorbeeld een goede bedrijfsvoering (vergelijk het Centraal Plan 
Bureau) of voor een geschikte studiekeuze, als ook inzichten verspreiden 
die het peil van de volksgezondheid in gunstige zin beïnvloeden (voorlich
ting over drugs, alcohol, eetgewoonten). Deze vormen van informatieo
verdracht zijn als het ware algemeen voorwaardenscheppend voor een 
goede besluitvorming van burgers en verbanden. Het verstrekken van ge
gevens door de overheid krijgt een corrigerend karakter als zij probeert 
burgers en instellingen een spiegel voor te houden, die inzicht verschaft 
in de gevolgen van hun handelen voor derden. Daarbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld de reguliere periodieke peilingen en evaluaties in het onder
wijs, die scholen bewust moeten maken van mogelijke tekorten of eenzij
digheden in de kennisoverdracht en vorming. Ook kan zij cijfers over de 
milieueffecten van het koopgedrag van burgers publiceren, of over het 
schadelijke milieubeleid van ondernemingen. In het laatste geval tracht de 
overheid bewust de publieke opinie te mobiliseren. De informatie moet 
natuurlijk goed onderbouwd zijn omdat anders dit op zich deugdelijke in
strument propagandistische en manipulatieve trekken zou krijgen. Ook 
kan zij via 'goede woorden' proberen om maatschappelijke partijen ertoe 
te bewegen het handelen op het publieke belang af te stemmen (en dat 
zelfs fo ·maliseren in afspraken, convenanten etc.). 
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Ad b. Structurering van betrekkingen54 

Bij dit beleidsinstrument neemt de overheid haar toevlucht tot het zodanig 
structureren van relaties tussen partijen, dat er evenwichtige, contraste
rende 'countervai/ing powers' (machtsverhoudingen) ontstaan. De maat
schappelijke zelfregulering krijgt dan een optimale kans. In dat kader is 
hierboven vooral gewezen op het belang van de marktcoördinatie. Het be
leid van de overheid is dan gericht op het scheppen, in stand houden of 
beïnvloeden van een maatschappelijke ruimte, waar onderling rivalise
rende dan wel corrigerende krachten als het ware continu een beroep op 
elkaars 'betere ik' doen. De consumenten-democratie zorgt ervoor dat bij 
elk levensvatbaar bedrijf de klant in beginsel koning is. De verscheiden
heid in de non-profitsector zorgt behalve voor een pluriform bestel ook 
voor concurrentie op basis van kwaliteit (bijvoorbeeld zendgemachtigden, 
scholen, zorgverzekeraars) . · 

Ad c. De procedurele regelgeving 
Deze vorm van regelgeving volgt de structurering op de voet. Zij ligt in het 
verlengde van de vorige beleidsmethode. Ook 11ier is sprake van 'bewust 
gecreëerde' corrigerende maatschappelijke posities. Via de p·rocedurele 
regelgeving wordt niet alleen 'een beleidsarena' geschapen, maar worden 
ook de spelregels meegegeven, op basis waarvan betrokken partijen het 
spel moeten spelen (vergelijk de overlegcoördinatie en de maatschappe
lijke democratie).55 De overheid zorgt er dan via procedurele voorschriften 
voor, dat de diverse belanghebbenden duurzaam met elkaar in gesprek 
komen. Zij kunnen hun doelstellingen dan op een evenwichtige manier 
met elkaar in overeenstemming brengen. De 'federalisering' die dan op
treedt kan tot meer of minder intensieve samenwerking verplichten.56 Er is 
als het ware sprake van een continuüm, waarbij de ene pool staat voor ad
visering (vergelijk het adviesrecht van ondernemingsraden), tot gezamen
lijke besluitvorming (vergelijk het medebeslissingsrecht van deze raden) . 
Het rapport 'Ruimte voor kwaliteit' geeft een voorbeeld van een tussen
vorm, waar het scholen wenst te verplichten tot overleg met een nader af 
te bakenen aantal scholen die het voor- of vervolgonderwijs verzorgen, 
om zo de leerinhouden op elkaar af te stemmen. Het overleg is dwingend 
voorgeschreven, maar het resultaat van de gesprekken is slechts in die zin 
verplichtend, dat scholen in een jaarverslag aan moeten geven wat zij met 
de verworven inzichten doen of gedaan hebben. Behalve de intensivering 
van de verantwoordelijkheden in de samenleving, levert deze vorm van 
publieke taakvervulling ook het voordeel op, dat instellingen sneller op 
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen kunnen inspelen. Zij zitten er als 
het ware met hun neus bovenop. De omweg van de plancoördinatie hoeft 
niet genomen te worden. 
Ter illustratie is nog een aantal andere vormen van procedurele regelge
ving te noemen: 

54. Vgl. I.Th.M . Snellen, 'Het in-gewikkelde bestuur', Beleidsanalyse, 1984, 10-16. 
55. Vgl. V.J.J.M. Dekkers en N.W.B.H.J. van den Donk, 'Van sturing naar metasturing', Neder
landse School voor Openbaar Bestuur, Staat en samenleving; besturingsconcepties, 
56. E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid, 239. 
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- de verplichte openbaarmaking van gegevens (jaarverslagen en jaarre
keningen van bijvoorbeeld ondernemingen ten behoeve van de publie
ke opinie, kapitaalverschaffers, consumenten en dergelijke); 

- voorschriften inzake klachtenprocedures (patiëntvertrouwenspersonen 
in de gezondheidszorg, kringenrechtspraak in het onderwijs en dergelij
ke); 

- verplichte consultatie van collega-instellingen, alvorens beslissingen 
geëffectueerd mogen worden (bijvoorbeeld bij de vestiging van een 
zorgvoorziening in de Kamers van Gezondheidszorg en maatschappelij
ke dienstverlening, zoals is voorgesteld in het verkiezingsprogramma 
'Verantwoord voortbouwen'). 

Ad d. Statelijke medewerking bij het effectueren van besluiten 
De voornaamste kenmerken van deze manier van gedragsregulering zijn, 
dat de inhoudelijke regelvorming door burgers en private verbanden zelf 
plaatsvindt, maar dat de overheid garant staat voor hun bindende wer
king. Afspraken die in het kader van zelfregulering worden gemaakt en die 
uit publiek gezichtspunt zeer waardevol zijn, kan de overheid algemeen 
bindend verklaren. Zij snijdt op die manier niet-coöperatieve betrokkenen 
de pas af zodra deze regels willen ontduiken en daar voordeel uit willen 
halen. De zinvolheid van associatieve zelfregulering wordt dan onder
mijnd (liftersgedrag), hetgeen ten koste gaat van het zelfregulerend ver
mogen van de samenleving. Ontduiking en de winst die dat oplevert, de
moraliseert en maakt elke vorm van binding onmogelijk. (Werkgevers die 
zich buiten een arbeidsovereenkomst houden, strijken eenzijdige mede
dingingsvoordelen op als zij de lasten die uit de verbintenis voortvloeien 
kunnen ontduiken. Onmaatschappelijk gedrag wordt dan beloond.) Door 
een wettelijk kader te scheppen kan de overheid naleving van de vrijwillig 
opgestelde normen dwingend voorschrijven. Voorbeelden zijn er in de 
sfeer van het arbeidsvoorwaardenbeleid, het milieubeleid (convenanten) 
als ook in ,de wereld van de reclame en van de geneesmiddelenindustie. 
Van zelfregulering wordt minder vergaand gebruik gemaakt als de over
heid de maatschappelijke verbanden als bron van advisering bij het beleid 
betrekt. Die advisering kan overigens wel zo vèrstrekkend en intensief zijn, 
dat er bijna sprake is van particulier medebewind. Die situatie doet zich 
voor als de overheid wettelijk streefdoelen of streefnormen vaststelt -
bijvoorbeeld over de omvang van de emissie van schadelijke stoffen -, 
maar de technische uitwerking van de noodzakelijke ombuigingen in pro
duktietechnieken overlaat aan de private verbanden. Zij verbindt aan de 
uitkomsten van de gedelegeerde regelvorming haar juridisch bindende 
status.57 

Alvorens tot ondersteuning van de private regelgeving over te gaan, zal 
de overheid zich er wel van moeten vergewissen, dat de associatieve zelf
regulering niet tot de behartiging van afgeschermde groepsbelangen 
leidt. De betrokken partijen zullen een zekere representativiteit moeten 

57. M. van Driel, Zelfregulering, 247 e.v. 
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kennen en zij zullen de gerechtvaardigde belangen van derden voortdu
rend in het oog moeten houden. 

Ad e. Overeenkomsten met de overheid 
Vergelijk hierboven bij 4.2.1.1. 

Ad f. Concessies 
Vergelijk hierboven bij 4.2.1.11. 

Ad g. Materiële wettelijke voorschriften 
Via dit interventietype treedt de overheid dwingend en duidelijk normstel
lend op. De zelfregulering is nihil. De te behartigen gerechtvaardigde be
langen zijn zo wezenlijk dat de afweging die plaatsvindt niet aan de wisse
lende inzichten en voorkeuren van burgers en hun instellingen over te la
ten is. Het inzetten van eerder genoemde interventietypen zou te weinig 
waarborgen voor een adequate rechtsbescherming geven . De wetgever 
moet, als er zwaarwegende rechten in het geding zijn, materiële en in be
ginsel voor ieder bindende normen stellen. Zij kan dat doen door activitei
ten van rechtsgenoten te onderwerpen aan regels die een onderscheid 
maken in rechtmatige en onrechtmatige handelingsalternatieven (gebo
den en verboden) . Het gaat daarbij om algemeen verbindende interven
ties, die zowel privaatrechtelijk, strafrechtelijk als bestuursrechtelijk van 
aard kunnen zijn . De voorschriften zullen vooral nodig zijn als er noodza
kelijke bestaansvoorwaarden in het spel zijn. (Minimumloon-voorschrif
ten, regels die uitkeringsniveaus veilig stellen, maar vooral ook interven
ties die de beschermwaardigheid van het leven tot uitdrukking brengen. 
Op deze fronten strookt de vermaatschappelijking van afwegingen en ver
antwoordelijkheden niet met de christen-democratische staatsbeschou
wing.) 

Ad h. Gedragsregulering door heffingen en subsidies 
De beïnvloeding van het maatschappelijk handelen vindt hier plaats door 
burgers, wiens activiteiten de publieke zaak schade berokkenen, te con
fronteren met financiële nadelen. Met de heffingen probeert de overheid 
gedrag te ontmoedigen. Omgekeerd kan zij via positieve financiële prik
kels (belastingfaci.liteiten, subsidies), burgers en instellingen trachten 
over te halen bepaalde activiteiten te ontplooien. (Denk hierbij aan de sub
sidies in de sfeer van investeringsregelingen en aan subsidies in energie
beleid voor isolatiewerkzaamheden in huizen en dergelijke.) 
De plaats van dit interventietype is enigszins ambigu. 'Aan de ene kant ge
lijkt zij op het uitvaardigen van verboden en geboden, in die zin, dat met 
subsidies (of heffingen) wordt beoogd het gedrag van burgers te beïn
vloeden, maar van de andere kant wordt gedrag waaraan niet de uit sub
sidies blijkende positieve waardering van overheidswege toekomt, desal
niettemin geduld, zij het onder minder gunstige financiële omstandighe
den.'58 

58. E.M.H. Hirsch Ballin, J.H. van Kreveld, Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen, Geschrif
ten van de Vereniging voor Administratief Recht, (Alphen aan de Rijn 1988) 30. 
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(Om vertekeningen te vermijden, zij er overigens op gewezen dat subsi
diëring hier als instrument wordt opgevat om het gedrag van burgers te 
sturen en niet om een materiële basis in het bestaan te leggen, zoals bij
voorbeeld bij de bekostiging van welzijnsinstellingen het geval is.) Juist 
vanwege de moeilijk exact voorspelbare grootte van dergelijke effecten 
van deze vorm van gedragsregulering, zijn wendbaarheid (rechtsonzeker
heid)59 en moeilijk wettelijk in te kaderen karakter (pseudo-wettelijke regel
geving)60, als ook vanwege de beleîds- en coördinatielasten die veelal met 
dit interventietype samenhangen, is deze variant als laatste in de rij van in
terventietypen genoemd. De christen-democratie geeft onder voorwaarde 
qat de instrumenten toereikend zijn de voorkeur aan zelfregulering, dan 
wel aan materiële wettelijke normstelling boven het publieke bonus-ma
lus-systeem. Als de wetgever het gedrag aan duidelijke materiële normen 
wil binden, kan zij dat beter doen door deze te codificeren en in rechtsre
gels uit te drukken, dan ·door het gedrag langs financiële weg te ontmoe
digen dan wel te bevorderen. Soms echter is het - vooralsnog - on
mogelijk die materiële normen dwingend op te leggen, omdat bijvoor
beeld de technische know-how nog tekort schiet (bijvoorbeeld bij de auto
mobiliteit). Ook is het mogelijk dat via eenduidige wettelijke voorschriften 
te weinig rekening gehouden kan worden met de totaal verschillende om
standigheden waarin de burgers zich bevinden. (Een verbod om meer dan 
een bepaald aantal kilometers met de auto te rijden is te generiek, omdat 
mensen niet allemaal in gelijke mate afhankelijk zijn van het wegverkeer. 
Ontmoediging van de automobiliteit via heffingen kan dan met het oog op 
het milieu op haar plaats zijn. Het rechtsgelijkheidsbeginsel spoort in zulke 
gevallen aan tot een dusdanige differentiatie van het beleid dat algemeen 
verbindende voorschriften aan hun doel voorbij schieten. Het financiële 
sturingsinstrument neemt echter vanwege zijn ambigue karakter een lage 
plaats in in het scala van beleidsinstrumenten.) 

Het bovenstaande overziende kunnen wij stellen dat de christen-democra
tie om reden van het waarborgkarakter van de publieke gerechtigheid 
principieel de voorkeur geeft aan het particulier initiatief boven overheids
prestaties. Ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de be
trokkenen (het aanspraakkarakter: toegankelijkheid van de voorzieningen) 
bewandelt zij dan bijna als vanzelfsprekend eerder arbitrerende (het nor
merend karakter) dan presterende paden. Zij treedt ter wille van de finan
ciële en geografische toegankelijkheid slechts subsidiair op. (Dat verklaart 
ook dat privatisering en deregulering zo nauw met elkaar samenhangen). 

4.4 Recht- en wetmatigheid van het bestuur 

Hierboven is bij het rechtszekerheidsbeginsel - één van de ijkpunten 

59. Vgl. Rechtshandhaving, 33. 
60. Idem, 36 e.v. 
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voor het overheidsbeleid - het een en ander gezegd over de plaats van 
de wet in de rechtsorde.61 

Onder verwijzing naar de democratische verankering van politieke beslui
ten en de beoogde consistentie plus voorspelbaarheid van het overheids
beleid is daar de behoefte aan materiële wettelijke normstellingen uitge
sproken. Een wettelijke regeling van het beleid creëert duidelijkheid in de 
richting van burgers en hun verbanden. Zij weten wat zij van de overheid 
kunnen verwachten en dat verhoogt de rechtszekerheid. Ook draagt de 
wettelijke regeling bij aan de eenheid van het bestuur. De beleidscoördi
natie zal soepeler verlopen naarmate de besluitvormingsprocessen en 
hun uitkomsten een duidelijker wettelijke grondslag krijgen.62 

Alvorens - kort - in te gaan op de vraag in hoeverre de hierboven ge
schetste rubriceringen bij kunnen dragen aan een duidelijke, democra
tisch tot stand gekomen normstelling (en aan een terugtred van een pseu
do-wetgever), is het zaak eerst wat dieper in te gaan op de problemen 
rond de plaats van de wet in de hier bepleite rechtsorde.63 

De wet is als rechtsbron centraal gesteld om aan burgers en verbanden te 
garanderen dat slechts kenbare juridische criteria en rechtsnormen bepa
lend zullen zijn voor rechtsbetrekkingen en dat deze steunen op openbare 
meningsvorming (het democratische gehalte van de rechtsvorming). Het 
beginsel van de heerschappij van de wet bevestigt de juridische gelijkheid 
van alle burgers en garandeert de medewerking van de volksvertegen
woordiging bij de politieke besluitvorming. De parlementaire democratie 
werpt een dam op tegen de terugkeer naar het absolutisme en tegen een 
arbitrair bestuur. Deze waarden hebben nog steeds een grote geldings
kracht.64 
De wettelijke grondslag van rechtsbetrekkingen wordt vanouds vooral 
toegepast op maatregelen die burgers van overheidswege verplichten en 
binden. De Koning - lees: regering - daarentegen, is altijd minder in de 
weg gelegd om zelfstandige maatregelen te nemen over 'interne' aange
legenheden, zoals de organisatie van de krijgsmacht en de verstrekkingen 
uit de openbare kas. Voor een presterend, voorwaardenscheppend over
heidsbeleid, dat begunstigend van karakter is, is de wettelijke grondslag 
vanouds van minder betekenis geweest dan voor de binding van burgers. 
Gezien het terughoudende karakter van het overheidsoptreden in voor
gaande tijdvakken - de nachtwakersstaat - leverde dit onderscheid 
aanvankelijk nog niet zoveel problemen op. Toen echter met de opkomst 
van de sociale rechtsstaat de voorwaardenscheppende, actieve overheid 
meer en meer van zich deed spreken, ontstond de vraag in hoeverre ook 

61. Vgl. E.M .H. Hirsch Ballin, Vertrouwen op het recht, over de plaats van de wet in de rechts
orde (Alphen aan den Rijn 1982). 
62. Vgl. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 230. (De Haan c.s. noemen als voordelen van 
een wettelijke verankering van het beleid: het doel matigheidsmotief, het eenheidsmotief, het 
democratische motief en het bevoegdheidsmotief.). 
63. Wij oriënteren ons hier met name op E.M.H. Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid en 
de wet (Alphen aan den Rijn 1989). 
64. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 229. 
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het instrumentele overheidsoptreden een wettelijke grondslag zou moe
ten hebben. Het instrumentele overheidsbeleid bleek feitelijk gepaard te 
gaan met een omvangrijke delegatie van het beleid naar niet-gekozen be
stuursorganen. 'Formeel berust het bestuurshandelen dan nog wel op een 
met medewerking van de nationale of decentrale volksvertegenwoordi
ging tot stand gekomen regeling, maar de wezenlijke beslissingen worden 
in hoge mate buiten die regelingen om genomen' (bestuurswetgeving).65 

De toekenning van discretionaire bevoegdheden aan het overheidsbe
stuur leek ook nodig, omdat de behoefte aan een flexibel slagvaardig op
treden zich niet zou verdragen met duurzame, in de formele wet vastge
legde regels. Ook al zou men het instrumentele overheidsbeleid een wet
telijke grondslag willen geven, dan nog zou dat praktisch vrijwel onmoge
lijk zijn. En om vrome woorden zit niemand verlegen. 

Op grond van eerdere verhandelingen zal het duidelijk zijn dat de schei
ding tussen bindende en begunstigende pol itieke maatregelen niet past in 
een christen-democratische staatsbeschouwing. ' In een staat waar de bur
gers zo zeer afhankelijk zijn van overheidsgeld en overheidsdienst ligt het 
allerminst voor de hand, dat de overheid het geld en de diensten in volle
dige vrijheid, en zonder enige wettelijke regeling van het daaraan ten 
grondslag liggende beleid, zou kunnen besteden, respectievelijk verle
nen .. .. Dit pleit ervoor de niet op de wet gebaseerde regelingsbevoegd
heid met alle souplesse die daaraan eigen moet zijn, toch op een of andere 
manier binnen de sfeer van wettel ijke regeling te trekken.'66 

Het rechtszekerheids- en rechtsgelijkheidsbeginsel brengen met zich mee 
dat de prestaties voor belanghebbenden betrouwbaar dienen te zijn.67 

Resteert echter de vraag hóe een en ander in het vat te gieten is. Een aan
tal methoden, die elkaar eerder aanvullen dan uitsluiten, kan in dat opzicht 
van dienst zijn: 
- het verschaffen van de wettelijke grondslag zo uit te breiden, dat daar

onder niet alleen algemeen verbindende voorschriften (zoals algemene 
maatregelen van bestuur) vallen, maar ook beleidsregels (regelingen in
zake het door een bestuursorgaan te voeren beleid, die door het be
treffende orgaan zijn vastgesteld zonder dat deze regeling op een wet
telijke grondslag berust; circulaires, aanwijzingen en dergelijke). De wet 
zal duidelijk moeten maken in welke gevallen de organen bevoegd cq. 
verplicht zijn beleidsregels op te stellen, hoe ze bekend gemaakt moeten 
worden, wanneer er in het voordeel of in het nadeel van de bestuurden 
afgeweken mag worden en op welke manier bij veranderingen rekening 
is te houden met de gevestigde belangen. Bepalingen over de totstand
koming en vormgeving zouden deze voorschriften kunnen aanvullen. 
(Regelingen over de invloed van vertegenwoordigende organen, van 
belanghebbenden - inspraak - en deskundigen, regelingen inzake de 

65. Het grondrecht op vrijheid, 11. 
66. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 231. 
67. Grondrecht op vrijheid, 57. 
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rechtsbescherming, de vorm van beroepsmogelijkheden, bepalingen 
over schadevergoedingen en dergelijke);68 

- het over de hele linie creëren van een wettelijke grondslag voor het be
stuur in bovenbedoelde zin levert in elk geval een aantal essentiële pro
cedurele waarborgen op voor de burgers en hun verbanden. Het garan
deert anderzijds niet zonder meer dat er een zinvolle normering ont
staat. Op zich biedt de wettelijke grondslag openingen voor een zeer rui
me en onbepaalde delegatie van beslissingen naar het bestuur. Om ook 
in inhoudelijke zin de 'rule of law' te versterken, kan het zinvol zijn om 
met een materieel criterium na te gaan welke beslissingen om duidelijke 
politieke keuzen vragen.69 Hirsch Ballin oriënteert zich daarbij op de 
Grondwet, die opdrachten tot wettelijke regelingen bevat, inzake onder 
meer de omroep (artikel 7, tweede lid, rechtsbijstand artikel 18, 2e lid), 
de rechtspositie van hen die arbeid verrichten, de medezeggenschap 
(artikel 19, 2e lid), de sociale zekerheid en bijstand (artikel 20), het onder
wijs (artikel 23). 
Globaal gesteld is dat urgenter naarmate het overheidsbeleid intensie
ver bijdraagt tot de verwezenlijking van de kwalitatief onderscheiden 
verantwoordelijkheden in de samenleving. Deze maatschappelijke ver
antwoordelijkheden vergen zowel een bescherming tegen ingrepen van 
overheidswege, als ook bepaalde actieve ondersteunende maatregelen 
van de kant van de staat. Naarmate de fundamentele rechten van bur
gers en verbanden uitdrukkelijker aan de orde zijn, zullen de wezenlijke 
onderdelen en aspecten van het beleid door de formele wetgever vast
gesteld moeten worden;10 

- en tenslotte valt erop te wijzen dat ook de keuze van beleidsinstrumen
ten van grote betekenis is voor de kwaliteit van de verdeling van be
voegdheden tussen de formele wetgever, het overheidsbestuur en de 
private verbanden. Met de bovengeschetste typologieën in de hand is 
het mogelijk toe te werken naar een situatie, waarbij de formele wetge
ver zich oriënteert op de wezenlijke overheidstaken. De ruimte die dan 
voor nader beleid resteert, moet zij in beginsel niet toekennen aan het 
overheidsbestuur, maar aan burgers en private verbanden zelf. De over
heid moet ernst maken met een heroverweging van regelgeving. Zij 
moet maatschappelijke organisaties binnen de wettelijke randvoor
waarden de mogelijkheid geven om de ruimte die de wet laat zelf in te 
vullen. Terugtred van het politieke bestuur en vergroting van de maat
schappelijke verantwoordelijkheid gaan hand in hand.11 

De rechtsvorming door het overheidsbestuur neemt dan af ten gunste 
van private rechtsvorming door maatschappelijke organisaties. De wet 
legt dan de voorwaarden vast waarbinnen burgers en maatschappelijke 

68. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 223, 263 e.v. 
69. Het grondrecht op vrijheid, 46. 
70. Vgl. Orde in onderwijsbeleid, 208. 
71. A. Klink, en M. v.d. Poel, 'Politieke patstelling over artikel 23 Grondwet', Christen Demo
cratische Verkenningen, 2/90, 103 e.v. 
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instellingen zelf keuzen kunnen maken. Tot een dergelijke ontwikkeling 
sporen het soevereiniteits- en subsidiariteitsbeginsel - maar ook het 
beginsel van de rechtszekerheid - aan. Deze gedachte diende als richt
snoer bij de bovengenoemde rubriceringen. 

Een voorbeeld uit de sfeer van de onderwijspolitiek kan verhelderen op 
welke manier de 'bestuurswetgeving' teruggedrongen kan worden. Zo 
creëert de omzetting van de declaratiebekostiging in een lump sum-finan
ciering ruimte voor private instellingen om een eigen personeelbeheers
beleid te voeren in de sfeer van de salariëring, de functieclassificatie, het 
promotiebeleid en dergelijke zonder dat departementen minitieuze maat
staven moeten ontwikkelen om gedeclareerde kosten in de hand te hou
den. (Gedetailleerde, ondoorzichtige, formatieve en rechtspositionele 
voorschriften die weinig openingen laten voor een eiger:i bestedingsbeleid 
van instellingen, maar wel een enorme bestuurlijke ballast met zich mee
brengen.) Maar ook bij de meer normerende publieke taakvervulling kan 
de typologie behulpzaam zijn. Zo is als tweede voorbeeld de aansluiting 
tussen scholen van voor- en vervolgonderwijs, zoals aangegeven, enorm 
te verbeteren als de overheid deze instellingen verplicht om regelmatig 
met elkaar in contact te treden over het onderwijsinhoudelijke beleid. Pro
cedurele spelregels geven hen de mogelijkheid zich op de hoogte te hou
den van wensen en verlangens die er wederkerig zijn. De instellingen ver
kennen zelf de gevolgen van hun beleid en stemmen daar hun gedrag op 
af. Een en ander bevordert de doelmatigheid, het maatschappelijk zelfbe
heer en de gespreide verantwoordelijkheid, en het ontlast de politieke de
mocratie. 

Deze voorbeelden illustreren al dat de gepresenteerde typologieën telkens 
weer om sectorspecifieke uitwerkingen en toepassingen vragen. Het 
krachtiger nastreven van de gespreide verantwoordelijkheid heeft vrucht
bare consequenties voor zowel de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid als 
het daar nauw mee verbonden legaliteitsbeginsel. 

5. Conclusies 

Op basis van het bovenstaande komen wij tot de volgende samenvattende 
conclusies. 

- Met de geleidelijke overgang van de liberale naar de sociale rechtsstaat 
veranderde allengs ook de visie op de betekenis van het recht. Zijn in
strumentele karakter kwam duidelijker over het voetlicht naarmate de 
overheid zich met meer zaken ging bemoeien. Die bemoeienis hing sa
men met het doel dat zij zich stelde; namelijk het zoveel mogelijk vrijwa
ren van burgers van armoede en calamiteiten en het bevorderen van 
hun bestaanszekerheid. De opkomst van de verzorgingsstaat gaf een ex
tra impuls aan deze ontwikkelingen. Een _impuls die de nodige - ook 
negatieve - consequenties had. Bestedingsvraagstukken gingen de 
politieke arena domineren . De sterke concentratie op de doeleinden van 



, , .. , ,.,. .., , n v,v,c,,. • cLc "'"'n"'~ 1 t:n v ;u11 nt: 1 uvt:ttNt:.IU~tit:Lt:.IU 1/ö 

de politieke besluitvorming (spreiding van kennis, inkomen en macht) 
zorgde ervoor dat sturingsvraagstukken onderbelicht bleven. (Vooral 
ook omdat de betekenis van de sociale vrijheidsrechten te weinig werd 
gehonoreerd). 

- De jaren tachtig brachten een kentering, waaraan de herleving van de 
christen-democratische filosofie, naast andere factoren zoals bijvoor
beeld de budgettaire problematiek, wezenlijk bijdroeg. Nadat aanvanke
lijk beleidsinstrumenten vooral beoordeeld werden op hun doeltref
fendheid en doelmatigheid, groeide allengs meer belangstelling voor 
een normatieve benadering van het overheidsoptreden. Beleid zou over 
de hele linie innerlijk een zaak van recht moeten zijn. Bij principieel po
litieke afwegingen zijn altijd zowel de doeleinden als de middelen, zowel 
de ambities als de methoden betrokken. 

- Centraal in dit hoofstuk stond de vraag naar de criteria waaraan het 
overheidsbeleid zou moeten voldoen. Gesteld is dat dit beleid moet be
antwoorden aan de eisen van het 
1. soevereiniteits-, 
2. subsidiariteits-, 
3. rechtsgelijkheid- en 
4. rechtszekerheidbeginsel en aan de eisen van 
5. doeltreffendheid en 
6. doelmatigheid. 

Deze ijkpunten vloeien voort uit de publieke gerechtigheidsidee met zijn 
a. waarborg-, 
b. aanspraak- en 
c. normerend karakter. 

- Het subsidiariteitsbeginsel diende als invalshoek om de markt, de maat
schappelijke democratie en het overleg als alternatieven voor de state
lijke plancoördinatie te schetsen. Deze alternatieven bieden elk voor zich 
mogelijkheden om verantwoordelijkheden van burgers en hun verban
den te vergroten en de terugwenteling van externe effecten van beslis
singen naar bes!uitnemers te versterken. 

- Op basis van de genoemde criteria zijn een aantal planningsconcepties 
naast elkaar gezet en beoordeeld. De allesomvattende (comprehensive) 
planning werd daarbij evenals de liberaal getinte incrementele planning 
van kritische opmerkingen voorzien. De allesomvattende, integrale 
planningsidee is naar haar strekking te collectivistisch, terwijl de incre
mentele planning teveel vertrouwt op de spontane maatschappelijke 
orde. Het betoog mondt uit in een keuze voor de zogenaamde institutio
nele planning, waarbij de overheid principieel rekening houdt met de 
eigen dynamiek en oriëntaties van niet-statelijke verbanden en hun on
derlinge relaties. De uitdaging waar de politiek, volgens christen-demo
craten, momenteel dan ook voorstaat is inhoud te geven aan een beleid, 
dat bij alle gerechtvaardigde politieke doelstellingen, fundamenteel re-
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kening houdt met de relatieve autonomie van niet-statelijke verbanden 
en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. 

- Vervolgens is een systematische typologie gepresenteerd - welk op 
veel punten afwijkt van de gangbare 'Zijlstra-typologie' - voor het 
presterend en normerend overheidsoptreden. Bij het presterend beleid 
werd een onderscheid gemaakt tussen de zorg van de overheid voor de 
financiële toegankelijkheid van elementaire goederen en diensten ener
zijds en de zorg voor een zelfstandig aanbod van deze goederen en dien
sten op basis van het maatschappelijk initiatief anderzijds. Stilgestaan 
werd ook bij de geografische bereikbaarheid van elementaire voorzie
ningen. Telkens weer was de vraag welke instrumenten de overheid op 
basis van eerdergenoemde ijkpunten moet hanteren om haar doelstel
lingen te bereiken. 
Aangegeven werd dat die beleidsmethoden, die de verantwoordelijk
heid van burgers en hun verbanden zoveel mogelijk respecteren en on
dersteunen, de voorkeur verdienen boven sterker interveniërende mid
delen. Daarom genieten bijvoorbeeld generieke maatregelen om een 
minimumniveau van inkomen uit loonarbeid te garanderen prioriteit 
boven de toekenning van inkomensaanvullende voorzieningen uit de 
openbare kas. En bij de bekostiging van maatschappelijke instellingen 
kiest de christen-democratie liever voor een lumpsum-financiering dan 
voor de bekostiging op declaratiebasis. Bij het normerend beleid is 
vooral afgewogen welke interventies het krachtigst een appel doen op 
de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun verbanden. De vol
gende rubricering is daarbij ontworpen: 
- informatieverschaffing, 
- structurering van betrekkingen, 
- procedurele regelgeving, 
- bekrachtiging van zelfregulering, 
- materiële wettelijke normstelling, 
- heffingen en subsidies. 

- Tot slot pleit dit hoofdstuk voor een opwaardering van het legaliteitsbe-
ginsel om zo de rechtszekerheid van burgers, de handhaafbaarheid van 
regels en de doeltreffendheid (het kenbaar zijn van normen en regels) 
van het beleid te versterken. 
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Hoofdstuk VII. Grondwet en grondrechten 

1. Inleiding 

In voorgaande hoofdstukken is min of meer uitvoerig ingegaan op de ta
ken die de overheid naar christen-democratisch inzicht heeft, de wijze van 
overheidsoptreden die met de implementatie van maatregelen is gemoeid 
en op de fundamentele rechten van burgers en hun organisaties, omwille 
waarvan het in de politiek allemaal begonnen behoort te zijn . 

Daarmee kaartte het betoog essentiële vraagstukken aan van bestuurs- en 
vooral ook staatsrechtelijke aard. Gepoogd is immers de christen-demo
cratische grondgedachten voor de inrichting van het staatsbestel te ge
ven. De - gewenste - verhouding tussen 'de gezag-uitoef.enende over
heid en van aan dat gezag onderworpen enkelingen en groepen' is vanuit 
een aantal invalshoeken belicht. 1 Het ligt dan ook voor de hand, dat in het 
verlengde van eerdere hoofdstukken de vraag naar de constitutionele en 
vooral grondwettelijke implicaties van de verkregen inzichten wordt ge
steld. 

Een schets van die implicaties is van meer dan louter rechtstheoretische 
betekenis. Immers het feit dat er een grote mate van consensus bestaat 
tussen de dominante politieke stromingen over de inhoud en strekking 
van de Grondwet en geen van hen de daarin uitgedrukte waarden kan mo
nopoliseren, mag de ogen niet doen sluiten voor de verschillende bena
deringswijzen ten aanzien van de Grondwet en vooral van de daarin tot 
gelding gebrachte grondrechten. In ons bestel, waarin de formele wetge
ver min of meer als enige gerechtigd is om de Grondwet met rechtsgevol
gen te interpreteren, zijn de partijgebonden benaderingsverschillen van 
groot belang bij het feitelijke wetgevingsbeleid. De mens-, maatschappij
en staatsbeschouwing van deze partijen werken door in hun constitutio
nele opvattingen ·en de daarop geënte politieke verlanglijstjes. In dit 
hoofdstuk vindt als het ware een verantwoording plaats van christen-de
mocratische constitutionele en staatsrechtelijke opvattingen. De authenti
citeit van deze opvattingen zal met name ook naar voren treden, waar zij 
'afgezet' worden tegen de liberale en sociaal-democratische grondrechts
theorieën en de achterliggende mens- en maatschappijbeschouwingen. 
Via een historische beschouwing zullen de liberale, sociaal-democratische 
en christen-democratische stromingen in het constitutioneel debat wor
den gesitueerd. 

1. J. van der Hoeven, De plaats van de Grondwet in het constitutionele recht (Zwolle 1988) 4. 
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Nadat de liberale, sociaal- en christen-democratische constitutionele vi
sies via een historisch exposé de revue hebben gepasseerd, zal vanuit de 
laatstgenoemde invalshoek een aantal beleidsmatige conclusies worden 
getrokken. Het betoog gaat dan eerst in op de vraag naar de verhouding 
tussen de klassieke en sociale grondrechten. De vraag is in hoeverre beide 
typen samenhangen. Het is namelijk niet ongebruikelijk om de klassieke 
grondrechten als buffers tégen overmatige overheidsinterventies en so
ciale grondrechten als titels vóór overheidsoptreden op te vatten. Het eer
ste type rechten waarborgt dan het hoge goed van de vrijheid en geldt als 
harde, de overheid bindende rechtsnorm, terwijl de sociale grondrechten 
slechts als taakstellingen of intentieverklaringen zouden zijn op te vatten. 
Er zou als het ware een gradatie zijn in rechtskracht tussen beide typen 
grondrechten, die haar waarde ontleent aan de mate waarin de rechten 
verbonden zijn met de vrijheid van de burgers. De vraag is in hoeverre 
deze opvatting spoort met een christen-democratisch inzicht. Verder is het 
nodig kritisch te kijken naar de opvatting dat het in eerste aanleg de over
heid moet zijn, die de sociaal-grondrechtelijk toegezegde prestaties reali
seert. Naar christen-democratische opvattingen dient de overheid, afhan
kelijk van de aard van de prestaties, haar sociaal grondrechtelijke taken te 
behartigen in taakverdeling met de in de samenleving functionerende pri
vate rechtspersonen. De in klassieke grondrechten verwoorde waarden 
moeten namelijk het instrumentele overheidsoptreden (op het terrein van 
de gezondheidszorg, de werkgelegenheid, de sociale zekerheid en derge
lijke) normeren. Het overheidsbeleid zal aan zogenaamde klassiek-rechts
statelijke vereisten moeten voldoen. Welke ijkpunten voor het overheids
beleid uit de klassieke grondrechten zijn op te diepen is een kernvraag van 
het onderstaande betoog. 

Met bovenstaande kwesties is de vraag naar de consequenties van de 
grondrechtencatalogus voor de rechtsverhoudingen tussen burgers en 
hun verbanden onderling verbonden. Moet er bij zowel de klassieke als 
sociale grondrechten sprake zijn van 'derdenwerking', van een doorwer
king in de 'horizontale' maatschappelijke betrekkingen of strekt de beteke
nis zich slechts uit tot de verhouding tussen overheid en burgers. Anders 
gezegd: als private verbanden zich op het publieke domein bewegen, zijn 
ze dan gebonden aan het publiekrechtelijk normencomplex? Moeten ook 
de (eventueel door de overheid bekostigde) scholen, verpleeginrichtin
gen, ziekenhuizen en dergelijke bijvoorbeeld het statelijk gekleurde rechts
gelijkheidsbeginsel in acht nemen, of moet het accent veeleer liggen op 
het recht van deze organisaties om hun éigen recht te vormen? Beargu
menteerd zal worden dat de private verbanden ruimte moeten houden 
voor interne rechtsvorming op basis van de eigen identiteit en doelstellin
gen. Pas wanneer zij een min of meer exclusieve beschikkingsmacht heb
ben over goederen en diensten, die elementair zijn voor hun rechtsgeno
ten, zullen zij aan met het publiekrecht verwante normen gebonden kun
nen worden. 

Bij dat alles is het nuttig om na te gaan of de uiteenzettingen ook gevolgen 
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zouden moeten hebben voor de Nederlandse Grondwet en de internatio
nale verdragen die mede onze rechtsorde bepalen. Die aangelegenheid is 
vooral van belang nu in het kader van de politieke eenwording van Europa 
de discussie speelt of er een eigen communautaire grondrechtencataloog 
moet komen en welke bepalingen deze zou moeten bevatten. 

Aan het slot van het hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de mogelijk
heden en betekenis van een nationale constitutionele rechter, die formele 
wetten kan toetsen aan de rechtstreeks toepasbare grondrechten, zoals 
die in de Grondwet en de internationale verdragen zijn vastgelegd. 

2. Grondrechtsconcepties 

'Verschillen in maatschappelijk en politiek gevoelen en streven vertalen 
zich in verschillen in benaderingswijze van de grondrechten.'2 

Vreemd is dat niet. Grondrechten zeggen namelijk iets over de grondsla
gen van de samenleving, waarin mensen leven, doordat zij de 'grond van 
het recht' tot uitdrukking willen brengen.3 Typisch rechtsfilosofische vra
gen naar de oorsprong en grondslag van het recht, de rechtmatige inrich
ting van de samenleving, naar de plaats van de enkele mens en zijn ver
banden zijn ermee gemoeid. Om een bezinning op deze vragen kan geen 
enkele zichzelf respecterende politieke stroming heen. Die bezinning en 
haar resultaten geven gezicht aan politieke stromingen en partijen, geven 
hen een eigen profiel en kleuren hun ambities. In de regel zullen zij pogen 
de verworven inzichten ook rechtens relevant te maken door hen in bin
dende grondregels of -rechten en richtinggevende en normerende docu
menten onder te brengen. Dat streven is zich vooral sterk gaan manifeste
ren bij de omwentelingen in de achttiende en negentiende eeuw. Zoge
naamde constitutionalisten probeerden in die tijd om zowel de regels en 
rechtsinstellingen, die de vorm van de staat bepalen en de wijze van sa
menwerking van staatsorganen uitdrukken, als de rechten van de burgers 
benoemen, in een Grondwet te omschrijven.4 Het betreffende document 
zou de staatsmacht moeten normeren, haar optreden moeten richten en 
de rechten van burgers veilig moeten stellen. Zij zou het raam voor rechts
vorming en rechts.handhaving vanwege de staat dienen te zijn. De grond
slag voor het optreden van statelijke autoriteiten zou erin tot uitdrukking 
dienen te komen.5 Een en ander wil overigens niet zeggen dat de idee om 
de staten te binden aan fundamentele rechtsregels uit die tijd stamt. lnte
gendeel.6 De middeleeuwse doctrine ging er al vanuit dat de staat er is om 
de rechtsidee, die als zodanig niet door hemzelf is voortgebracht, te reali-

2. M .C. Burkens, Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel 
recht (Zwolle 1989) 28. 
3. D.H.M . Meuwissen, Grondrechten (Utrecht/Antwerpen 1984) 17. 
4. C.W. van der Pot en A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht (Zwolle 
1983) 152. 
5. Ibidem. 
6. De plaats van de Grondwet, 47. 
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seren. Ook toen zagen vele rechtstheoretici de relatie tussen staat en recht 
als een tweeduidige. Zelf gebonden aan rechtsbeginselen creëert de staat 
positief recht (Jus civile).1 

Onveranderlijke bovenwillekeurige beginselen zag men geworteld in het 
natuurrecht, dat al naar gelang de omstandigheden waarin de staat ver
keerde een eigen, op de praktijk toegesneden, uitwerking diende te krij
gen. Het natuurrecht achtte men onveranderlijk. Als leges fundamentales 
zou het voor iedereen - ook de vorst - bindend zijn. Natuurrecht en po
sitief recht werden in zeer beperkte zin als gescheiden sferen gezien. Dat 
de ene sfeer een universeel en onveranderlijk karakter werd toebedeeld, 
terwijl de ander naar zijn aard variabele trekken zou kennen, betekende 
niet dat men geen intensief grensverkeer tussen beide veronderstelde. 
Het natuurrecht dient vertaald te worden in positief recht. 
Om de vorsten ook feitelijk aan deze leges fundamentales te binden ging 
men er soms toe over formeel naar een bevestiging van die gebonden
heid te zoeken. De oudste en primitiefste vorm die hiervoor werd toege
past, was die van de - door een eed bevestigde - overeenkomst.8 

Beide, natuurrecht en gedragsidee, werden de ingrediënten voor de ratio
nalistische contractsidee van J. Locke, J.J. Rousseau en de geestelijke va
ders van de omwentelingen waarvan hierboven sprake was. Op de daar
mee verbonden ideeëngeschiedenis zullen wij hieronder, zoals is aange
kondigd, ingaan. 
Voordat de christen-democratische grondrechtsvisie ter tafel komt, zullen 
namelijk eerst de liberale en sociaal-democratische invalshoeken de aan
dacht opeisen. Van die gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om zo
wel hun visie op de mens, de samenleving en de grondslagen van de 
rechtsorde als op de ontwikkelingen binnen elk van deze stromingen 
- ook hier te lande - wat uitvoeriger aan het oog voorbij te laten trekken. 

2. 1 Het liberalisme en haar grondrechtstheorie 

2.1. 1 Het liberalisme. Een korte ideeëngeschiedenis 
Het liberalisme is een negentiende eeuws verschijnsel.9 In Nederland te
kent zich in de jaren veertig van die bewuste eeuw een liberale coalitie af 
rondom de staatsman J.R. Thorbecke (1798-1872), welke al snel aan ge
wicht won en uiteindelijk vele decennia aan het politieke roer stond. Vanaf 
1918 verliest de liberale stroming weliswaar haar centrale plaats in het po
litieke krachtenveld,10 maar zij blijft daarbinnen een factor van grote bete
kenis. 
De politieke theorieën waaruit de liberale politieke partijen gedurende de 
afgelopen eeuw telkens putten, kennen als zodanig een veel langere tradi
tie. Zij gaan in belangrijke mate terug op de denkbeelden van een aantal 

7. 0. Gierke, Johannus Althussius, und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien 
(Breslau 1929) 123-143. 
8. De plaats van de Grondwet, 51 e.v. 
9. J. van Putten. Politieke stromingen (Utrecht/Antwerpen 1985) 43. 
10. J.W. de Beus. Oorsprong en wederkeer van de liberalen. J.W. de Beus e.a., De ideologi
sche driehoek. Ned~rlandse politiek in historisch perspectief (Meppel 1989) 61 e.v. 
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zeventiende eeuwse politieke theoretici. Theoretici, die de afzonderlijke 
mens, zijn passies, motieven en doeleinden als uitgangspunt namen voor 
hun sociale en politieke filosofieën. Uiteenlopende auteurs als Locke, 
Pufendorf en Bentham, maar ook lieden als Hobbes en Rousseau poogden 
inzicht te krijgen in het wezen van het menselijk streven, om voorts na te 
gaan waarom afzonderlijke mensen over en weer - politieke en sociale -
afhankelijkheidsrelaties aangaan. Die vrijwilligheid was voor hen essen
tieel. Er kon voor hen, gegeven hun individualistische kijk op de mens, 
slechts één basis voor onderlinge afhankelijkheid zijn, namelijk de vrije in
stemming van in beginsel onafhankelijke individuen. 

Vooral de Angelsaksische denkers baanden met hun ideeën het liberale 
pad. Zij gingen in hun gedachten 'terug' naar de menselijke natuurtoe
stand door alle juridische structuren, alle vormen van macht, boven- en 
onderschikking tussen haken te zetten, om vervolgens na te gaan wat de 
oorspronkelijke motieven van mensen waren om bindingen van uiteenlo
pende aard te accepteren. Met behulp van dit denkschema, deze methodi
sche fictie, kwamen Pufendorf en vooral Locke tot de conclusie dat het 
eigenbelang en de wens om het eigen leven te beschermen daarbij een es
sentiële rol speelden. 11 

Voor Pufendorf vormde de, uit het eigenbelang voortspruitende, 
onderlinge uitwisseling van hulp en diensten de basis van de intermense
lijke betrekkingen. De ruilrelaties stellen mensen in staat om hun eigenbe
lang beter te dienen. De dynamiek van de belangenbehartiging was voor 
Pufendorf de pijler van de samenleving. Ook Locke benadrukte sterk de 
sociaal integrerende betekenis van de behoeftenbevrediging. Uit vrije wil 
gaat de mens relaties met anderen aan, om zo zijn behoeften beter te kun
nen bevredigen. Met het oog daarop ook verwerft hij zichzelf eigendom, 
en streeft hij naar bezitsvermeerdering. De daaruit resulterende eigen
domsverhoudingen kunnen het uiteindelijk niet stellen zonder de bescher
ming van gezagsorganen. Leven, vrijheid en bezit waren volgens Locke de 
natuurlijke, want nauw met de menselijke aard verbonden, rechten. Om 
zich van bedreiging te vrijwaren komen de mensen overeen een politieke 
macht in het leven te roepen, die zijn rechtmatig gezag overigens ver
speelt, zodra hij niet meer aan zijn doel (bescherming van de vrede, het le
ven en het bezit) voldoet en de klassieke vrijheidsrechten (contractsvrij
heid, vrijheid van godsdienst en dergelijke} aantast. 
De politieke verhoudingen hadden voor Locke dus een afgeleide bete~e
nis. 'Eerst' is er de zelfregulerende samenleving, die haar basis vindt in het 
economische leven en het vrije spel der maatschappelijke krachten, waar
van de markt de institutionele uiting is.12 De politiek moet die orde, het le
ven, de vrijheid en de eigendomsverhoudingen beschermen. 

11. P. Rosanvallon, Le capita/isme utopique, critique de l'idéo/ogie économique, Parijs 1979. 
12. L. Laeijendecker, Orde verandering ongelijkheid, een inleiding tot de geschiedenis van de 
sociologie (Meppel/Amsterdam) 1981, 84 e.v. 
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Het was Adam Smith, die de liberale estafettestok overnam. In zijn strijd 
met het handelsbeperkende mercantilisme ontwikkelde hij een theorie die 
de economische betrekkingen van mensen aanwees als het sociale inte
gratiekader bij uitstek. De slager, de bakker of de brouwer verschaffen ons 
niet uit goedwillendheid de maaltijd. Zij doen dit met het oog op de eigen 
belangen. Niet uit humanitaire overwegingen, maar om er zelf voordeel 
uit te halen, bieden zij over en weer hun diensten aan. Ruilbetrekkingen 
maken het cement van de samenleving uit. De markt (van volledige mede
dinging) schept ruimte voor de menselijke persoon om zijn eigen doelen 
na te streven en prioriteiten te stellen (consumenten- en producentenvrij
heid), creëert onderlinge ruilafhankelijkheid en is in die hoedanigheid 
maàtschappelijk bindmiddel. Bovendien kan de 'marktsamenleving' in be
ginsel de goedkeuring van al haar leden wegdragen, omdat zij ervoor 
zorgt dat de egocentrische bedoelingen (nutsmaximalisatie) van ieder af
zonderlijk, uiteindelijk tot voordeel van allen strekt. Vrijheid en welvaart 
gaan hand in hand. Algemeen en individueel belang vullen elkaar in de 
marktsamenleving aan. De politiek komt daar nauwelijks aan te pas. De 
markt en niet de wetgever zorgt primair voor stabiele en rechtvaardige sa
menlevingsverhoudingen.13 Dat betekent niet dat de wetgever een volsla-

~ gen passief en volgend bestaan leidt. Integendeel, de liberale staat moet 
de markt beschermen. De nationale veiligheid moet gehandhaafd blijven, 
de vrijheid van burgers vraagt, ook in het onderlinge verkeer van mensen, 
om bescherming (klassieke grondrecht) en de collectieve goederen, die op 
vrijwillige basis niet tot stand komen omdat niemand de vruchten van die 
goederen voor zichzelf kan reserveren, moeten tot stand worden ge
bracht. Het is de overheid die voor deze zaken in moet staan. Daarenboven 
moet zij - aldus Smith - voor een onderwijssysteem zorgen en mono
polievorming op de markt voorkomen, om zo de zegeningen van de even
wichtige ruilafhankelijkheid veilig te stellen. (De markt van voldoende me
dedinging is het ideaal-typische streefmodel.) 

Locke en Smith stempelden met hun gedachten de liberaal-politieke stro
ming, die als zodanig overigens zeer heterogeen (geworden) is. De bewe
ging kent nogal wat vertakkingen. Ruwweg vallen die in te delen in: 

- het utilitarisme dat zijn meest uitgesproken vertolkers vond in Jeremy 
Bentham en James Mill. Zij werkten de gedachte uit, dat mensen in zul
len stemmen met die samenleving, die het hoogste netto geluk voor 
haar leden oplevert. Deze vuistregel is voor mensen een gids en richt
snoer zowel in hun private als publieke aangelegenheden. De mens 
meet alles af aan de balans van plezier en pijn. Het eerste zoekt hij, het 
tweede mijdt hij. Dit richtsnoer geldt ook voor de staat als behartiger 
van het algemeen belang. De vooronderstelde winst- en verliesrekening 
van plezier en pijn, - en later preferenties - heeft bij utilitaristen veel
al een overwegend materialistische inslag. Geld fungeert in de liberale 
politiek nogal eens als ultieme meeteenheid, zowel voor het succes voor 

13. Le capita/isme utopique, 42, 183. 
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de persoonlijke levensloop als van de publieke belangenbehartiging 
door de overheid. 
Nu is het zo dat dit utiliteitsbeginsel in zijn ruwe vorm botst met het eer
der geschetste vrijheidsstreven. Het beginsel biedt op zich namelijk 
geen enkele weerstand tegen de stelling dat de aantasting van funda
mentele klassieke vrijheden gerechtvaardigd is, zodra zij uitmondt in 
een groter geluk van velen. Vrijheid staat dan in dienst van de nutsmaxi
malisering.14 Voorts miskent dit utilitarisme het distributievraagstuk.15 

Het maximale nut van de gemeenschap telt en niet de (eventueel on
rechtvaardige) verdeling van de welstand over de leden van de samen
leving. Verrijkt met deze inzichten pogen moderne welvaartstheoretici 
het oude utilitarisme te verbinden met de idee van de rechtsstaat; 

- het afweerliberalisme dat stoelt op de negatieve (klassieke) vrijheids
idee. Mensen die elk hun eigen lot dienen te kunnen bepalen, maken 
aanspraak op een zo omvangrijk mogelijke private levenssfeer, waarin 
anderen niet kunnen of mogen interveniëren. De vrijheid heeft een in 
zichzelf gefundeerde waarde. Het is op zichzelf waardevol dat mensen 
hun eigen doeleinden in vrijheid na kunnen streven. Bijprodukt is de 
vooruitgang. Tussen vrijheid en vooruitgang bestaat een positief ver
band. Welstand, technische ontwikkeling en wetenschappelijke kennis 
bloeien slechts op in een sfeer van vrijheid. Slechts in een klimaat van 
spontaniteit en levensruimte is het mogelijk om van ervaringen te leren, 
te vallen en op te staan, te proberen, te falen en uiteindelijk te slagen. 
De menselijke evolutie vraagt om een liberale maatschappelijke orde. 
Een dergelijke open samenleving steunt op de pilaren van het privaat
recht, de particuliere belangenbehartiging en de persoonlijke vrijheid. 
Het marktmechanisme dat het economisch proces in die samenleving 
steunt, creëert ruimte voor innovatie en voor het toekennen van pre
mies aan dle prestaties, die de vooruitgang dienen; 

- het sociaal-liberalisme dat de ogen er niet voor sluit, dat de uitoefening 
van vrijheid veelal beslag legt op schaarse goederen. Mensen die bij het 
inrichten van hun bestaan vrij zijn van overheidsinmenging, zijn daar
mee nog niet per definitie in staat om deze vrijheid ook werkelijk te rea
liseren. Elementaire financiële en sociale voorwaarden kunnen ontbre
ken. Reële vrijheid is meer dan de vrijheid van overheidsdwang. Dit laat
ste is wel een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor het 
beleven van vrijheid. Sociaal-liberalen streven - op uiteenlopende wij
ze - naar een maatschappelijke orde waarin ook aan de 'positieve vrij
heid' recht gedaan wordt (sociale grondrechten). Het gaat om de ont
plooiing van de afzonderlijke mensen. Binnen het kader van de vrij
heidsrechten legt deze stroming, sterker dan bovenstaande, de nadruk 
op de overheidstaak om te streven naar de distributieve rechtvaardig-

14. Vgl. J.W. de Beus, Markt, democratie en vrijheid, een politiek-economische studie (Zwolle 
1989) 370 e.v. 
15. J. Rawls, A theory of justice (Oxford 1971) 26. 
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heid, naar elementaire sociale zekerheid voor allen en naar een beleid 
ter bevordering van billijke kansen in de ruilverkeershuishouding.16 Zon
der een reële bestaansbasis, een goede scholing en dergelijke is de in
dividuele vrijheid een fictie. Vrijheid heeft pas zin als er praktisch ge
bruik van te maken is. Een duidelijke politieke taak is daarmee gegeven. 
De overheid moet de voorwaarden voor de vrije individuele ontplooiing 
scheppen. In zekere zin keert eenzelfde lijn van denken terug bij John 
Rawls, maar dan is de welstand van de minst bevoorrechten de maat
staf voor de rechtvaardigheid van de samenleving. Die politieke maat
regelen, die tot voordeel strekken van de minst bedeelden, zijn nastre
venswaardig. (Rawls 'difference-principleî. Wel gelden de fundamente
le burgerlijke vrijheden daarbij voor Rawls, als vrijwel onaantastbare 
grenspalen voor het publieke beleid. De welvaartsvermeerdering mag 
nooit ten koste gaan van burgerlijke en politieke vrijheden, zelfs niet als 
zij in het voordeel is van de minstbedeelden. (Het afweerliberalisme 
vreest overigens dat met deze gedachten de vrije samenleving wordt 
bedreigd. De staat zal moeten inventariseren en catalogiseren welke 
vrijheden het waard zijn om ondersteund te worden. De geconstrueerde 
samenleving, die daarmee ontstaat, doet een aanslag op de spontane 
maatschappelijke orde en stileert vrijheden. Door de overheid onder
steunde belangengroepen ontstaan, die, gebruik makend van hun privi
leges, de hen bedreigende spontane krachten in de samenleving in
snoeren. De groep - · waaronder de vakvereniging, onderwijsorganisa
ties, welzijnsgroepen en dergelijke - gaat in coalitie met de overheid 
het individu overheersen.) 

2. 1.2 De liberale grondrechtstheorie 
Volgens liberalen kennen grondrechten individuen vooral bepaalde vrij
heden toe tegenover de staat. Zij beschermen belangrijke individuele en 
maatschappelijke vrijheden die, naar de ervaring heeft geleerd in het bij
zonder door de staatsmacht werden bedreigd. 11 Maatschappelijke leefsfe
ren grenzen zij af tegenover de overheid. (De godsdienst, de markt of de 
meningsuiting en dergelijke). De staat moet zo min mogelijk in het maat
schappelijke leven interveniëren, zodat de burgers elk voor zich op een zo 
breed mogelijk gebied keuzen kunnen maken en deze kunnen effectueren. 
Overmatig overheidsingrijpen leidt behalve tot beperkingen van de vrij
heid tevens tot een onnodige collectieve lastendruk, die op haar beurt de 
bestedingsvrijheid van burgers weer vermindert. Het accent ligt op de ont
houdingsnormen. Vooral het afweerliberalisme staat ambivalent tegen
over de sociale grondrechten. Zodra grondrechten tevens worden opge
vat als normen, die onder omstandigheden handelend overheidsoptreden 
vragen, vrezen zij een bedreiging van de klassieke vrijheidsideeën. Het ligt 
niet direct op de weg van de staat te waarborgen, dat de vrijheden ook 
daadwerkelijk worden uitgeoefend. Verwerkelijking van de vrijheid wordt 
aan het particulier initiatief overgelaten.18 

16. Vgl. A theary af justice en C. Bay The structure af freedam, Stanford 1978. 
17. Algemene leerstukken, 30. 
18. Ibidem. 
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Zodra de overheid namelijk de maatschappelijke voorwaarden voor de 
verwezenlijking van de vrijheden zou creëren, conserveert en stileert zij de 
maatschappelijke verhoudingen, creëert zij privileges en ondersteunt zij 
belangengroepen, die zich, als zij zich - juridisch gelegitimeerd - een
maal hebben ingegraven in het maatschappelijk bestel, de creatieve de
structie van de concurrentie en competitie ontlopen. Zoals is gezegd zal in 
coalitie met de overheid de groep het individu gaan overheersen. De oude 
'potestas indirectae' - vroeger: gilden, abdijen en dergelijke nu: vakbon
den, gesubsidieerde instellingen - herleven in een nieuw gewaad, zo is 
de vrees van het afweerliberalisme. 

Ook het sociaal-liberalisme denkt sterk in termen van individu en staat. 
Maar veel meer dan de afweerliberalen kent zij aan de overheid de taak toe 
om voor gunstige condities voor de zelfontplooiing en vrijheidsbeleving 
van burgers in te staan. In beginsel onderkent dit sociaal-liberalisme de 
sociaal-rechtelijke zijde van klassieke grondrechten. Juridische vrijheid en 
werkelijke vrijheid zijn voor haar geen synoniemen. De staat moet de 
maatschappelijke voorzieningen treffen, opdat de mens zich in vrijheid 
kan ontplooien (sociale grondrechten) en aan de andere kant'barrières bij 
de uitoefening van vrijheden uit de weg ruimen. Vanwege haar individua
listische inslag heeft deze sociaal-liberale stroming minder oog èn hart 
voor de geheel eigen betekenis van maatschappelijke verbanden, waarin 
burgers hun activiteiten ontplooien.19 In de 'geconstrueerde' samenleving 
stollen de vrijheden. (Reden voor de kritiek op een onderwijs- en media
bestel, het conglomeraat van zorgvoorzieningen, waarbij de vrijheid tot 
dienstverlening via de bestuurlijke invalshoeken en niet via de invalshoek 
van de afnemers - ouders/studenten, bewoners van zorginstellingen en 
dergelijke - gestalte krijgt.) 

2. 1.3 Het huidige Nederlandse liberalisme 
Het Nederlandse politieke liberalisme heeft zeker in zijn aanvangsperiode 
eigen accenten gelegd. Thorbecke zette de toon door zich in te zetten voor 
een constitutionele democratie en een vrije markteconomie. De geschie
denis, de maatschappelijke ontwikkeling, tendeerde zijns inziens in de 
richting van een organische liberale samenleving. 
Overheidsinterventies kunnen aan die evolutie bijdragen, door de algeme
ne voorwaarden voor die evolutie te scheppen. De openbare orde, de vei
ligheid, de landsverdediging zijn typische overheidsdomeinen. Met een 
algemeen voorwaardenscheppend beleid kan de overheid echter ook de 
produktieve efficiëntie vergroten.20 

Rond de eeuwwissling verdedigden uiteenlopende mensen als Van Hou
ten, Goeman Borgesius, Quack en Treub een liberalisme met een sociale 
inslag. De overheid zou moeten bevorderen dat ontwikkelingsvoorwaar-

19. Vgl. V.A.M. van der Burg, 'De waarborgstaat Nederland', Christen Democratische Verken
ningen, 12/82, 604, 'Het beginsel 'de burger wil vrij zijn' blijkt bij de VVD voornamelijk een so
ciaal-economische inhoud te hebben'. Niet-economisch gekwalificeerde vrijheden komen 
dan al zeer snel in de knel, 606. 
20. De ideologische driehoek, 85. 
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den voor de individuen gelijk zijn (hetgeen de afwijzing van een extreem 
laag bestaansminimum impliceerde) en de volkshuishouding mede tot 
bloei moeten brengen.21 De zwakken zouden de bescherming van de over
heid verdienen. De sociale rechtvaardigheid kreeg, mede onder invloed 
van de gearticuleerde christelijke waarden (Rerum Novarum), de nodige 
aandacht. 

Tijdens het interbellum raakten de liberalen in het defensief. De toenmati
ge wapenfeiten waren nihil. De ideeënontwikkeling stagneerde. Na de 
Tweede Wereldoorlog greep het afweerliberalisme - vooral als reactie 
op de polariserende houding van Nieuw Links in de jaren zeventig - met 
kracht om zich heen. Weliswaar werd in de Beginselverklaring van 1980 en 
in het Liberale Manifest (1981) de sociale markteconomie verdedigd, maar 
onmiskenbaar is dat de VVD in de loop van de jaren tachtig een minimale 
waarborgstaat als politiek ideaal bleef onderschrijven. Het rapport 'Libe
ralisme, een speurtocht naar de filosofische grondslagen' geeft daar het 
duidelijkst uiting aan.22 Het kiest eenduidig voor een utilitaristische mens
en maatschappijvisie. Het 'claimt dat via de markt, beter en sneller dan 
door planning, de informatie in de economie wordt gebruikt om de han
delingen van de individuen - vraag en aanbod - zodanig op elkaar af te 
stemmen dat de welvaart wordt gemaximaliseerd'. Welvaart is één van de 
doeleinden van de mens. 'Indien derhalve de markt met meer succes dan 
economische planning welvaart kan scheppen, is daarmee aangetoond, 
dat de markt het individu beter in gelegenheid stelt doeltreffend te hande
len cq. meer vrijheid geeft zijn doeleinden (welvaart) na te streven dan 
economische planning.'23 Dit welvaartstheoretische argument dat aan
spoort tot het utilitaristisch marktdenken, wordt rechtstreeks verbonden 
met een afweerrechtelijk betoog over de vrijheid van het individu om de 
eigen doeleinden na te streven (klassieke grondrechten als afweerrech
ten). Ook die zou gebaat zijn bij een ordening die zelfregulerend is. Op de 
spanningen tussen beide argumentatielijnen gaat het genoemde rapport 
nauwelijks verder in (de relatie tussen burgerlijke vrijheden en welvaarts
vermeerdering). Dat geldt op de keper beschouwd ook voor het vraagstuk 
van de verdelende rechtvaardigheid. De overheid moet weliswaar voor de 
bestaansvoorwaarden van burgers zorgen, maar zij dient die opdracht in 
minimalistische zin op te vatten.24 En ook al is het zo dat dit geschrift van 
diverse kanten als onvoldragen wordt beschouwd,25 toch mag als een te
ken aan de moderne liberale ontwikkelingswand worden gesignaleerd, 
dat het liberalisme - van de VVD - de laatste jaren sterk afweerrechte
lijk en utilitaristisch van toonzetting is. 

21. Idem, 92. 
22. Prof.mr. B.M. Teldersstichting, A.A.W. Kinneging, Liberalisme, een speurtocht naar de fi
losofische grondslagen, Den Haag 1988. 
23. Idem, 27. 
24. Idem, 139 e.v. 
25. De ideologische driehoek, 110. 
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2.2 De sociaal-democratie en haar grondrechtstheorie 

2.2. 1 De sociaal-democratie. Een korte ideeëngeschiedenis 
In essentie staat de sociaal-democratie zeer kritisch tegenover de opvat
ting dat de markt bron is van zowel vrijheid, als van welvaart en van recht
vaardige maatschappelijke bindingen. Een van de eerste politieke theore
tici, die op een fundamentele manier aandacht vroeg voor het fa ten van dit 
coördinatiemechanisme was J.J. Rousseau. Hij onderkende zonder meer 
dat de arbeidsdeling mensen afhankelijk maakt van elkaar. Ruilbetrekkin
gen vormden zijns inziens inderdaad voor een groot deel het bindmiddel 
van de samenleving, maar voor hem was daarmee nog niets gezegd over 
de rechtmatigheid van die stand van zaken. Belangen kunnen op sommige 
punten dan wel met elkaar stroken en harmoniëren, maar dat neemt niet 
weg dat zij op tientallen andere punten ook tegengesteld aan elkaar zijn en 
botsen. De slaaf is afhankelijk van zijn meester - en vice versa - jawel, 
maar die afhankelijkheid kan zeer knellend en ronduit onrechtvaardig zijn. 
Spontaan gegroeide interdependenties zijn in de regel niet volgens vrije 
keuzen tot stand gekomen. De betrokkenen hebben er niet voor gekozen. 
En toch is de vrije wil of instemming er uiteindelijk de beste waarborg 
voor, dat een sociale orde aanspraak kan maken op rechtvaardigheid en 
legitimiteit. Daarom stelde Rousseau tegenover de spontaan gegroeide 
orde, die mensen op tal van fronten in zijn keurslijf wringt, zijn politiek ge
construeerde orde. Via het maatschappelijk verdrag, dat om geldig te zijn 
de instemming van elk lid van de samenleving behoeft, is het voor men
sen mogelijk hun vrijheid in het maatschappelijk verkeer te beschermen 
en te bewaren. De samenleving moet dan ook vanuit de politiek gestalte 
krijgen.26 Algemene instemming is de enige waarborg voor de legitimiteit 
van de gekozen maatschappelijke orde. Alleen de politiek-democratische 
besluitvorming waarborgt de identiteit van individueel en algemeen be
lang. De wetgever (bij Rousseau de grondmacht, dit is het volk) zorgt voor 
de nagestreefde maatschappelijke harmonie en niet de traditie of de 
markt.27 

Ook Karl Marx nam de burgerlijke samenleving onder vuur. Maar hij be
wandelde daarbij een ander pad. Hij onderkende dat de burgerlijke maat
schappij rustte op de arbeidsdeling en de daaruit voortvloeiende ruilbe
trekkingen.20 Het is de liberale staat, die deze ordening beschermt. De in
dividuele mensenrechten spelen daarbij een essentiële rol. Voor Marx zijn 
deze rechten, gestoken in het burgerlijke gewaad, slechts 'blijf-van-mijn
lijf'-rechten die een maximale vrijheidssfeer voor ondernemers en indus
triëlen scheppen om hun doelen te bereiken.29 Het zijn de rechten van het 
lid van de burgerlijke maatschappij, dat wil zeggen van de zelfzuchtige 
mens; de mens die zich in zijn egocentrisme afzondert van zowel zijn me
demensen als van de hele gemeenschap. Politieke vrijheid is voor hem 

26. Le capita/isme utopique, 25. 
27. Vgl. J.J. Rousseau, Vertoog over de ongelijkheid, Meppel, 98 e.v. 
28. Le capita/isme utopique, 181. 
29. D.F. Scheltens, Mensen en mensenrechten (Alphen a/d Rijn 1983) 63. 
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slechts de waarde die hem toestaat om alles te doen wat anderen geen 
schade berokkent.30 Voor solidariteit is hier geen plaats. Integendeel. Het 
sociale gevolg is, dat er een staatsvrije sfeer wordt geschapen waarin ka
pitaalkrachtigen en bezitters degenen die geen ander bezit hebben dan 
hun arbeidskracht volledig naar hun hand kunnen zetten. Vooral in perio
des van overvloed aan arbeidskrachten schroeven eerstgenoemden -
ook al gegeven hun onderlinge concurrentieverhoudingen - de uitbe
taalde lonen fors naar beneden. Diepe armoede is het gevolg. Toch is de 
daarmee gepaard gaande proletarisering voor Marx nog slechts de afge
leide van een kwaad, dat zo mogelijk nog groter is: de concentratie van 
produktiemîddelen in de handen van weinigen. De arbeiders, die slechts 
ter wille van een schamel loon produceren, hebben geen band meer met 
het arbeidsprodukt. Reden waarom vervreemding in Marx' theorie een 
centraal begrip is. (Het is wezenlijk onderdeel van zijn meerwaarde-theo
rie, die de uitbuitende verhouding tussen 'haves and have-nots' aan de 
kaak stelt.) Uiteindelijk ging het Marx dan ook niet in de eerste plaats om 
een verbetering van het levenspeil, om een hoger besteedbaar inkomen 
voor arbeiders, maar veeleer om de opheffing van de vervreemding door 
de socialisatie van de produktiemiddelen. Niet de consumptie, maar een 
vermaatschappelijking van de produktie stond hem voor ogen. De prole
tarische revolutie zou voor deze socialisatie gaan zorgen. In de samenle
ving die Marx voor ogen stond, zou de overheid als zaakgelastigde en 
schutsvrouwe van de particuliere egoïstische belangen verdwijnen. Met 
de ongelijke verdeling van bezittingen zou het immers gedaan zijn. 
In een maatschappij, waarin de gemeenschap eigenaar is van de produk
tiemiddelen, zullen de ruilbetrekkingen niets meer met winst- en verlies
rekeningen te maken hebben.31 Een harmonisering van botsende belan
gen zal, evenals de staat zelf overigens, niet meer nodig zijn. De revolutie 
van het proletariaat was de hefboom tot een communistische samenle
ving, waarin ieder conform zijn behoeften voorzien zal zijn van de noodza
kelijke levensvoorwaarden. 

Rond het begin van deze eeuw noopten sociale veranderingen tot een her
ziening van de marxistische leer. De organisatiegraad van de arbeiders 
was toegenomen. Het kiesrecht was uitgebreid en sociaal-democratische 
partijen zagen het licht. Dat riep de vraag op of men voorrang moest gaan 
geven aan de strijd voor een onmiddellijke verbetering van de levensom
standigheden van arbeiders of aan de doelstellingen van de revolutie. 
(Opwaardering van het lot van arbeiders bracht het risico met zich mee, 
dat zij zouden 'ingroeien' in de burgerlijke samenleving, waardoor, na in
kapseling, het proletariaat de revolutie op de lange baan zou schuiven.) De 
eerste optie vond haar vertolker in E. Bernstein (1850-1932). Kapitaalcon
centraties ontwaarde hij niet, in weerwil van Marx dialectisch-materialis
tische prognoses. Economische crises bleken vooralsnog niet onbeheers
baar. De armoede van de arbeidende klasse bleek - deels - te verhel-

30. K. Marx, 'Zur Judenfrage', S. Landhut, Karl Marx, Die Frühschriften (Stuttgart 1971) 171-
207. 
31. K. Marx, De Duitse ideologie deel I Feuerbach, 3e druk (Nijmegen 1974) 34 e.v. 
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pen te zijn. De voorspelde eenvormigheid van de arbeiders (het 'Lumpen
proletariat1 bleef uit. 
Het revisionisme was geboren: bewogen met de onderlagen uit de bevol
king gingen sociaal-democraten zich actief inzetten voor de verruiming 
van hun politieke rechten en participatie in de politieke en economische 
besluitvorming, verbetering van hun arbeidsomstandigheden en een 
rechtvaardiger verdeling van de welvaart.32 

De parlementaire democratie werd voor de revisionisten het voertuig bij 
uitstek om de markt te corrigeren en de bestaansbasis van arbeiders op 
peil te krijgen. En daarmee bewandelde deze stroming op de keper be
schouwd het constructivistische pad van Rousseau; de rechtvaardige sa
menleving krijgt vooral vanuit de politiek gestalte (sociale grondrechten). 

2.2.2 De sociaal-democratische grondrechtsvisie 
Evenals hun liberale tegenvoeters denken de revisionistische sociaal-de
mocraten juridisch gezien vooral in termen van staat en individu. Zij on
derkennen zeer sterk dat de verwezenlijking van de vrijheid om toereiken
de maatschappelijke condities vraagt. Die voorwaarden ontbreken nogal 
eens, omdat de spontaan gegroeide maatschappelijke omstandigheden 
tot een ongelijke verdeling van bestedingsmiddelen hebben geleid. Asym
metrische machtsbalansen zorgen voor duurzame, maatschappelijke in
gesleten sociale tegenstellingen en een gebrekkige verdeling van 'levens
kansen'. De sociale ongelijkheid manifesteert zich op talloze fronten; in het 
arbeidsproces, in de loonverhoudingen, de klassejustitie, de verborgen 
agenda van het onderwijs met haar middenklassencultuur etc. Corrigeren
de kracht bij uitstek is - behalve de vakbond - de staat. De sociale 
grondrechten verschaffen de overheid een basis om de samenleving, die 
'aan zichzelf overgelaten' tendeert naar maatschappelijke ongelijkheid, te 
corrigeren. Zij verschaffen haar een titel om het - klassiek juridisch ge
dekte - proces van eenzijdige nutsmaximalisatie te keren en een toerei
kend levenspeil voor alle burgers te garanderen. De neiging om de daar
mee gemoeide prestaties onder te brengen bij de overheid is traditioneel 
sterk ontwikkeld en vanuit de sociaal-democratische filosofie goed ver
klaarbaar. Voornamelijk de publieke besluitvorming waarborgt een gelijke 
participatie van alle burgers bij de inrichting van de samenleving. Alleen 
politiek-democraUsch gelegitimeerde beslissingen kunnen in de regel bo
gen op een breed en veelzijdig maatschappelijk draagvlak. De parlemen
taire democratie is een kanaal waarlangs de samenleving met het oog op 
de onderlinge solidariteit gecorrigeerd kan worden. Sociale grondrechten 
zijn de constitutionele uitdrukking van dat streven. 

De meer dogmatisch-marxistisch georiënteerde grondrechtstheorie legt 
- voorzover dat geen contradictio in terminus is; de staat zou volgens 
Marx immers éénmaal van het toneel verdwijnen - een veel krachtiger 
nadruk op de natuurlijke belangenharmonie van burger en samenleving.33 

32. Orde, verandering en ongelijkheid, 242. 
33. Algemene leerstukken, 37. 
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Na de proletarische revolutie zouden bezitsverhoudingen en derhalve de 
statelijke relaties van onder- en bovenschikking verdwijnen. Sociale 
grondrechten hebben in die maatschappelijke constellatie, evenmin ove
rigens als klassieke afweerrechten, enige betekenis. Er zou sprake zijn van 
een spontane convergentie van belangen. 

2.2.3 De Nederlandse sociaal-democratie 
Toen de Sociaal Democratische Bond van de gewezen predikant Domela 
Nieuwenhuis het anarchistische pad insloeg, ontstond als reactie daarop 
de Sociaal Democratische Arbeiderspartij. Troelstra was vanaf de oprich
ting in 1894 tot 1925 haar voorman. Een politieke partij die beoogde via de 
politiek geëigende instrumenten de koers van de samenleving te verleg
gen. Tot 1939 zou de partij geen regeringsverantwoordelijkheid dragen. 
De reden was eenvoudig: vanuit haar radicaliteit wenste zij geen coalitie 
met anderen aan te gaan en de overige partijen hadden op hun beurt geen 
behoefte aan haar regeringsdeelname. Die radicaliteit ontleende zij met 
name aan haar socialistische opvattingen. Zij streefde naar een doelbe
wuste vermaatschappelijking der voortbrenging. Ten eerste om daarmee 
het levenspeil en de bestaanszekerheid van de gehele bevolking veilig te 
stellen, maar voorts ook om met het privaatbezit, bron van de vervreem
ding en uitbuiting, af te rekenen. In haar methode was de partij gematigd. 
Het zou moeten gaan om een geleidelijk proces, waarbij bijvoorbeeld in 
schadevergoedingsregelingen voorzien zou moeten zijn.34 

Publiekrechtelijke lichamen zouden de aangewezen instellingen zijn om 
de sturende economische kracht van de gemeenschap te mobiliseren en 
te kanaliseren. Functioneel decentrale organen met verordenende be
voegdheden, bevolkt door belanghebbenden, deskundigen en afgevaar
digden van de staat, zouden de gemeenschap het instrument moeten le
veren om het economisch leven te beheersen. (Dat zich daarbij een span
ning voordeed met het eveneens beleden primaat van de politiek, behoeft 
geen betoog.) 

Ook het Plan van de Arbeid (1935) verbindt de eerdergenoemde idealen: 
bestaanszekerheid als richtsnoer van de produktie enerzijds en de be
schikkingsmacht van de gemeenschap over de produktiemiddelen ander
zijds. Wie formeel eigenaar van bezittingen was, vonden de opstellers niet 
meer zo relevant. Beschikkingsmacht is belangrijker dan formeel bezit. De 
functionele decentralisatie bleef het boegbeeld van de sociaal-democrati
sche instrumentenleer. 
Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef de ordeningsvraag de gemoederen 
bezighouden. Wel werd al snel de gedachte van de socialisatie van de pro
duktie losgelaten ten gunste van de socialisatie van de consumptie. Beste
dingsvraagstukken gingen domineren. De verzorgingsstaat, steunend op 
de conjunctuur-politieke inzichten van J.M. Keynes, stond in de schijnwer
pers. Bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil, de verdeling van 

34. De ideologische driehoek, 150. 
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macht, inkomen en kennis en de ontplooiing van de persoonlijkheid, wer
den leidende beginselen. 
De socialisatie van de produktie, Marx' uiteindelijke wapen tegen de kapi
talistische vervreemding, belandde welbeschouwd in de ijskast. Het rap
port 'Om de kwaliteit van het bestaan' stond in het teken van de inkomens
herverdeling, de uitbreiding van de gemeenschapsvoorzieningen en de 
collectivisering van de bestedingen.35 Weliswaar bleven planning en de
mocratisering (vergelijk de voorstellen voor de vermogensaanwasdeling, 
de bedrijfsraden en de grondpolitiek ten tijde van het kabinet-Den Uyl} van 
betekenis, maar toch stond de herverdelingsfilosofie op de voorgrond. 
Ook de functionele-decentralisatiegedachte verdween niet totaal van het 
toneel. Meer en meer zag men de instellingen van het particulier initiatief, 
die wezenlijke maatschappelijke verzorgingstaken behartigen, als uitvoe
ringsinstellingen (agencies) van de overheid, die onder de besluitvor
mings- en verantwoordelijkheidsstructuur van de gemeenschap gebracht 
moesten worden. (Vergelijk Groens 'ambtelijke loketten' uit hoofdstuk Il). 

Rond de jaren tachtig ontstond er een principiële discussie binnen de 
PvdA over de effectieve armslag van de overheid, over de (politieke) 
maakbaarheid van de samenleving. Deze discussie verlamt nog steeds de 
sociaal-democratie. Een en ander resulteerde vanaf 1987 in een aantal 
rapporten, waarvan 'Schuivende panelen' en 'Bewogen beweging' de be
langrijkste waren.3637 Opvallend is de milde toonzetting ten opzichte van 
de markt en de niet-statelijke identiteitsgebonden instellingen. Het etatis
me lijkt een gepasseerd station. De overheid moet de bestaanszekerheid 
waarborgen en voor de veiligheid, openbare orde, de fysieke en sociale in
frastructuur zorgen . Pluriformiteit in het onderwijs of in de welzijnssector 
wordt in beginsel positief bejegend. Toch blijft ook hier de socialisatie van 
bestedingen van groot belang. De overheid moet technologische ontwik
kelingen sturen via een geplande vraag naar milieu- en gezondheidstech
nieken. De leefomgeving roept om 'een socialisatie van de vraag naar een 
duurzaam fysiek milieu' en de arbeidsmarkt vraagt om 'een socialisatie 
van de vraag naar diensten' die de arbeidsmarktparticipatie beïnvloeden.38 

'Om de kwaliteit van de toekomst' is een in 1989 verschenen manifest van 
het partijbestuur van de PvdA. Het bepleit een herwaardering van de poli
tiek en overheid en concludeert dat de laatste tien jaar 'het vermogen van 
de politiek om invloed uit te oefenen op de vormgeving van de samenle
ving' teveel is gebagatelliseerd. Markt en verantwoordelijke samenleving 
schieten tekort om onze samenleving volgens gemeenschapsidealen voor 
de toekomst in te richten .39 

35. Wiardi Beckmanstichting, Om de kwaliteit van het bestaan. Een studie over de besteding 
van de groei van het nationaal inkomen, Amsterdam 1963. 
36. Partij van de Arbeid, Schuivende panelen; continuïteit en vernieuwing in de sociaal-de
mocratie, Amsterdam 1987. 
37. Partij van de Arbeid, Bewogen beweging, sociaal-democratie als program en methode, 
Amsterdam 1988. 
38. Schuivende panelen, hfdst. Il, 12. 
39. De ideologische driehoek, 188. 
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Het vertoog 'Socialisme op sterk water' (1989}, dat overigens geen offi
cieel partijdocument is, geeft de huidige stand van zaken binnen de so
ciaal-democratie vrij goed weer, als het stelt dat deze stroming vooral ge
zorgd heeft voor een sociaal kapitalisme.40 Een kapitalisme waar idealiter 
voldoende werkgelegenheid is en waarin het primaat van de consumptie 
boven de produktie geldt. De sociaal-democratie geeft voorrang aan con
sumenten- boven producentenbelangen. Gepleit wordt voor een erken
ning van het sociaal-kapitalisme, waarin plan en markt gezamenlijk zorgen 
voor een samenleving, waarin de dominerende ondernemingsgewijze 
produktie een compromis is aangegaan met de door de sociaal-democra
tie ingebrachte bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil voor alle 
ingezetenen.41 {De klassieke grondrechten scheppen ruimte voor de on
dernemingsgewijze produktie, terwijl de overheid op basis van de sociale 
grondrechten de effecten waar nodig corrigeert.) 

3. De christen-democratische grondrechtsvisie 

Eerder in dit rapport is er al aan herinnerd, dat het klassieke Thomistische 
natuurrecht impliciet de notie van grondrechten kende. De natuurlijke ze
denwet verschaft de mens inzicht in het gegeven, dat zijn handelen erop 
gericht dient te zijn om de eigen - zedelijke - aanleg in de natuur te ver
volmaken en te ontplooien.42 

De staat moet daar de voorwaarden voor scheppen. Hij heeft een dienen
de rol omdat de mens 'wel met al zijn vermogens tot de staatsgemeen
schap hoort, maar daar niet geheel in opgaat: hij blijft zijn eigen zelfstan
dige persoonlijkheid behouden. Hij heeft een oorspronkelijke claim tegen
over het staatsgezag.'43 

Reden voor hem om de rechten van personen te respecteren en de condi
ties te scheppen waarbinnen zij zich kunnen verwerkelijken. Deze klassiek
natuurrechtelijke opvatting herwon haar politieke betekenis toen Leo XIII 
in 1891 met zijn 'Rerum Novarµm'frontaal de aanval opende op het libe
raal-utilitarisme. De zich uitkristalliserende katholieke sociale leer {zie 
hoofdstuk IV} met zijn beginselen van persoon-zijn, subsidiariteit en soli
dariteit noopte tot verzet tegen de liberale staatsrechtelijke opvattingen. 
De strijd werd broederlijk gestreden met reformatorisch-geïnspireerde 
politici. Deze oriënteerden zich in hun denken op de traditioneel sterk ont
wikkelde idee van de sfeer-soevereiniteit van kwalitatieve uiteenlopende 
samenlevingskringen. De nationale vrijheidsoorlogen uit de zestiende en 
zeventiende eeuw, de daarin optredende voormannen en de in die tijd 
ontstane juridische produkten {waaronder de Acte van Verlatinghe) inspi
reerden Groen van Prinsterer, Lohman en vooral Kuyper tot een confron
terende politiek tegenover de conservatieven en liberalen. 'Klassieke vrij
heden' (bijvoorbeeld het onderwijsvrijheidsrecht) werden bevochten op 

40. P. Kalma, Socialisme op sterk water, Deventer 1988. 
41. Idem, 57. 
42. D.H.M. Meuwissen, Grondrechten (Utrecht/Antwerpen 1984) 22. 
43. Ibidem. 



GRONDWET EN GRONDRECHTEN 194 

de overheid, die tevens aangesproken werd op haar sociale taken (bekos
tiging van het onderwijs, de sociale kwestie) en die als belangenbehartig
ster van de zwakken werd aangespoord om sociaal-wetgevende maatre
gelen te treffen. 

Het verzet tegen het liberalisme deelden de christen-democraten met de 
socialistisch georiënteerde politici. Toch waren er onderling grote ver
schillen. Veel minder dan de medestanders uit sociaal-democratische 
hoek ging men in christelijk geïnspireerde kringen uit van een visie op de 
samenleving als domein van vrije individuen, dan wel van autonome eco
nomische krachten, waarin de overheid moet zorgen voor rectificerende 
gedragsregels. Evenals de sociaal-democraten huldigde men de opvatting 
dat de staat ervoor moet zorgen dat klassieke grondrechten verwerkelijkt 
kunnen worden. Maar dat hield voor hen in dat burgers niet alleen het 
recht zouden moeten krijgen om basisvoorzieningen te genieten. Zij ac
centueerden daarnaast krachtig het recht van burgers om deze voorzienin
gen, waar mogelijk, ook zèlf op basis van zelfgekozen ideële doelstellin
gen, aan te bieden. Sociale vrijheidsrechten moeten zorgen voor de on
ontbeerlijke institutionele en materiële basis voor de beleving en praktize
ring van de klassieke grondrechten. Het is deze relatie tussen klassieke- en 
sociale vrijheidsrechten die om een nadere uitwerking vraagt. 

3. 1 De structuur van de grondrechten 

De meest gangbare indeling van grondrechten onderscheidt klassieke en 
sociale grondrechten. Vrij algemeen geaccepteerd is de stelling dat klas
sieke grondrechten de staatsmacht beperken en de competenties van de 
staat markeren. Sociale grondrechten geven afzonderlijke burgers daaren
tegen ofwel directe aanspraken op economisch waardeerbare overheids
prestaties, ofwel zij dragen de wetgever de behartiging van een bepaalde 
presterende taak op. 

Klassieke- en sociale grondrechten zijn vaak in afzonderlijke documenten 
vastgelegd. De Nederlandse Grondwet is een uitzondering op de regel. 
Beide zijn in het eerste hoofdstuk van de Grondwet gepresenteerd. Inter
nationale verdragen, die mede door Nederland zijn geratificeerd, zoals het 
Internationale Verdrag over Burgerlijke en Politieke Rechten, (IVBPR of 
BUPO-verdrag) het Internationale Verdrag inzake de economische, soc~ale 
en culturele rechten (IVESC), het Europese Verdrag ter bescherming van 
de rechten van de mens (EVRM) en het Europees Sociaal Handvest (ESH) 
zijn ofwel klassiek-rechtelijk of sociaal-rechtelijk van aard. (BUPO-verdrag 
en EVRM horen tot de eerste categorie). 

Krachtens de klassieke grondrechten is het de overheid niet toegestaan af
breuk te doen aan: 
- het gezinsleven, getuige bijvoorbeeld 

. de vrijheid van huwelijkskeuze (artikel 23 EVRM en artikel 23 3 IVBP), 

. het recht op gezinsvorming (artikel 12 EVRM en artikel 23 2 IVBP) en 
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. het ouderrecht op de opvoeding van kinderen (artikel 2 tweede proto
col EVRM); 

- de uiting van het geloof en de levensbeschouwing, getuige 
. de godsdienstvrijheid (artikel 6 G.W., artikel 9 EVRM en artikel 18 IVBP) 
. de gewetensvrijheid (idem); 

- de richtings- en inrichtingsvrijheid van het onderwijs, getuige 
. de vrijheid van onderwijs (artikel 23 G.W. en artikel 2 eerste protocol 

EVRM); 
- de informatieverschaffing opgetekend in 

. de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 G.W., artikel 10 EVRM en artikel 
19 IVBP) of 

. de vrijheid van drukpers; 
het politieke leven volgens 
. de vrijheid van partijvorming en -keuze; 

- de vrijheid van vereniging en vergadering etc. (artikel 4, 5 en 7-9 G.W.); 
- het economische leven, getuige 

. het particulier eigendomsrecht (artikel 1 eerste protocol EVRM); 
- de collectieve belangenbehartiging getuige 

. het recht vrijelijk vakverenigingen op te richten (onder andere ESH, ar
tikel 8); 

- de persoonlijke levenssfeer, getuige het recht op haar eerbiediging (ar
tikel 10. G.W.). 

Krachtens de sociale grondrechten heeft de overheid de rechtsplicht zich 
in te zetten voor: 
- voldoende werkgelegenheid (artikel 19 G.W.); 
- een volwaardige rechtspositie van hen die arbeid verrichten (artikel 19 

G.W., artikel 7 ESH); 
- de bestaanszekerheid der bevolking en de spreiding der welvaart (artikel 

10 G.W., artikel 12 EHS, artikel 9 en 11 IVESC); 
- de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van 

het leefmilieu (artikel 21 G.W.); 
- de volksgezondheid (artikel 22 G.W., artikel 11 en13 ESH, artikel 12 

IVESC); 
- voldoende werkgelegenheid (artikel 22 G.W.); 
- de maatschappelijke en culturele ontplooiing in het kader van de vrije-

tijdsbesteding (artikel 22 G.W.); 
- het gezinsleven (artikel 7, 8, 9 ESH, artikel 10 IVESC). 

Bovendien kan de burger direct aanspraak maken op: 
- rechtsbijstand (artikel 18 lid 1 G.W.); 
- de bekostiging van het bijzonder onderwijs naar gelijke maatstaf van het 

openbare onderwijs (artikel 23 lid 7 G.W.); 

Hierboven is uiteengezet dat in liberale en sociaal-democratische kringen 
vooral een grondrechtstheorie domineert, die op een tweedelende voor
stelling van zaken berust. De overheid staat in rechtsbetrekkingen tot de 
burgers en moet zich enerzijds onthouden van inmenging in de sferen der 
vrijheid en anderzijds de materiële condities scheppen voor de vrije, indi-
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viduele zelfontplooiing. Voor het denken in termen van een tweedeling 
geeft de Grondwet zelf ook wel handvaten. De gekozen terminologie ge
tuigt op diverse fronten van een confrontatie tussen een individuele vrij
heid en politieke ordening. Anders dan in de internationale verdragen 
noemt de nationale Grondwet ook geen instituties als het gezin, de onder
neming, de vakbond, de school en dergelijke. Vrijheden zijn in die zin ge
formuleerd dat de overheid er vanaf moet zien een inbreuk te plegen op 
bepaalde activiteiten. De afweerrechten staan dan centraal. Op zich is dat 
afweerrechtelijk element uiteraard van grote waarde. Niet voor niets is in 
eerdere hoofdstukken uitvoerig stilgestaan bij de betekenis van het waar
borgkarakter van de publieke gerechtigheidsnorm. Gespreide verant
woordelijkheid verdraagt zich niet met statelijke willekeur en dominantie. 
De proclamatie van vrijheidsrechten betekende in de achttiende en negen
tiende eeuw een werkelijke bevrijding uit zowel de bindingen van de sta
telijke overheden als uit de restanten van feodale structuren (herendien
sten, gilden). Maar anderzijds getuigt de eenzijdige accentuering van de 
individuele vrijheid binnen de dualistische grondrechtsopvatting van een 
gebrekkig sociologisch inzicht in de feitelijke werkingssfeer van de grond
rechten en de maatschappelijke voorwaarden waarbinnen deze een reële 
inhoud kunnen krijgen. 
Het karakter van de vrijheid is namelijk mede institutioneel bepaald. Zon
der de mogelijkheden voor de religieuze mens om het geloof in zijn ge
meenschap, zijn kerk of beweging te belijden en te institutionaliseren is de 
godsdienstvrijheid een vleugellam fenomeen. Zonder private scholen en 
universiteiten mist het recht om onderwijs aan te bieden een vaste basis. 
Zonder toegankelijke mediaorganisaties is in moderne tijden de vrijheid 
van meningsuiting via radio en televisie een misplaatste toezegging. Ach
ter elk wezenlijk vrijheidsrecht schuilt een sociale functie. 44 

'Vrijheid en sociale functie mogen niet tegenover elkaar uitgespeeld wor
den. De grondwettelijke vrijheid moet een sociaal karakter bezitten, omdat 
zij dagelijks en constant in het sociale leven geactualiseerd moet worden. 
Anders zou zij slechts formeel blijven.'45 Voor de feitelijke realisering van 
de vrijheden nu is het nodig dat de overheid zich op een afstand houdt en 
de eigen aard van de niet-statelijke activiteiten respecteert. Maar de gods
dienstvrijheid, de vrijheid om een gezin te stichten en te onderhouden, de 
onderwijsvrijheid .en dergelijke kunnen, zo leert de geschiedenis, op een 
schrijnende manier ook in het private verkeer bedreigd worden . Het reali
seren van vrijheden is daarom ook afhankelijk van de sociaal-economi
sche en sociaal-culturele krachten en institutieS.46 

Daarom is er een presterend en normerend overheidsoptreden nodig. 
Overheidsoptreden dat de materiële basis garandeert voor het (institutio
neel) tot gelding brengen van de grondrechten en ervoor instaat dat bur-

44. P. Häberle, Die Wesengarantie des Art. 19 Abs. 2. Grundgesetz, 3e druk (Heidelberg 1983) 
9. Zie vooral ook V.A.M . van der Burg, 'Oe waarborgstaat Nederland' Christen Democrati
sche Verkenningen 12/82, 605, die er zeer terecht op wijst, dat de christen-democratie meer 
recht doet aan het vrijheidsbeginsel dan het liberalisme, juist ook door de ogen niet te sluiten 
voor de institutionele dimensie van de vrijheid. 
45. Ibidem. 
46. Vgl. De plaats van de Grondwet in het constitutionele recht, 191. 
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gers en verbanden over en weer elkaars wezenlijke rechten in het oog hou
den, deze respecteren en aan de verwerkelijking daarvan, op hun bij hun 
competenties passende wijze, bijdragen. Vrijheidsrechten moeten daarom 
behalve buffer tegen ook voorwerp van overheidsbemoeienis zijn. 
Op het eerste gezicht lijkt die conclusie niet spectaculair. Ook de sociaal
democraten en liberalen kennen de overheid een actief voorwaarden
scheppende rol toe. Het verschil met de christen-democratische visie is 
echter dat deze meer oog heeft voor het tweeledige karakter van de so
ciaal grondrechtelijk gefundeerde overheidstaak.47 In de vorm van sociale 
vrijheidsrechten waarborgt zij dan ook de vloeren in het bestaan voor een 
zelfstandig en niet-statelijk aanbod van voorzieningen (voorzover het 
diensten zijn die uit het publieke oogpunt ondersteuning verdienen). In de 
vorm van de (gangbare) sociale grondrechten garanderen zij anderzijds 
aan de 'vraagzijde' de financiële, geografische - en ~deële - toeganke
lijkheid van elementaire voorzieningen en diensten (zoals onderwijs, ge
zondheidszorg, volkshuisvesting). 

3.2. Grondrechten en sociale functies 

De christen-democratie nu onderkent meer dan de bovenstaande stromin
gen de eigen waarde van het sociaal-functionele karakter van vrijheids
rechten. De klassieke vrijheidsrechten missen elke betekenis als burgers 
en hun verbanden de sociale functie waarop deze rechten betrekking heb
ben niet feitelijk kunnen uitoefenen. Het punt is dus dat de op de staat rus
tende verplichting om burgers het genot van vitale goederen en diensten 
te garanderen, krachtens de sociale vrijheidsrechten niet mag leiden tot 
een verstatelijking van de betreffende dienstverlening. Als de staat er bij
voorbeeld voor moet zorgen dat burgers onderwijs kunnen genieten (arti
kel 23 G.W.), medische zorg ontvangen (artikel 22 G.W.) of zich levensmid
delen kunnen verschaffen betekent dat nog niet dat zij zelf het aanbod 
moet gaan verzorgen. Integendeel. De sociale vrijheidsrechten eisen in 
het verlengde van de klassieke vrijheidsrechten nu juist dat de overheid 
private verbanden de mogelijkheid biedt om diensten zelfstandig aan te 
bieden. Op de keper beschouwd zijn zij vaak als enige in staat de betreffen
de taken bevredigend te behartigen. Het opvoeden van kinderen buiten 
het gezinsverband via een verstatelijking van die zorg is verwerpelijk. Cul
tuur- en kennisoverdracht, het aanbieden van medische of sociale zorg 
verschraalt zodra het niet ingebed is in levende solidariteit of in een geïns
pireerde wereldbeschouwing, van welke snit dan ook. En de produktie van 
consumptiegoederen stagneert waar de overheid de ondernemersgewijze 
produktie op de helling zet. Bij de ontwikkelingssamenwerking komt de ei
gen plaats van het maatschappelijk initiatief ook nog eens nadrukkelijk 
voor het voetlicht, waar blijkt dat de niet-statelijke hulp vanwege haar niet
uitdrukkelijke publieke inslag verder kan reiken dan de overheidshulp. 

47. Met de 'uitoefening' van klassieke grondrechten (onderwijs, meningsuiting) verlenen de 
private verbanden direct sociaal-grondrechtelijk gewaarborgde diensten. De overheid moet 
dat materieel mogelijk maken. De sociaal grondrechtelijk gewaarborgde dienstverlening kan 
zij niet monopoliseren zonder in aanvaring te komen met klassieke grondrechten. 
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Steun van overheidswege wordt al snel opgevat als steun in de rug voor 
ongewenste politieke regimes. Bij het private initiatief ligt dat bepaald an
ders. Zij kunnen relaties aanknopen met de ter plekke werkende private or
ganisaties en eventueel politieke voorkeuren laten meespelen bij de ver
deling van de middelen en bij de ondersteuning van projecten. 

De conclusie kan dan ook zijn dat voor de christen-democratie de klassie
ke, sociale vrijheids- en sociale grondrechten zo nauw samenhangen dat 
het gekunsteld aandoet om rigoureuze scheidingen in hun werkingssfeer 
aan te brengen. Klassieke grondrechten bakenen kwalitatief eigensoortige 
sociale functies van elkaar af, die simultaan om een verwerkelijking in het 
leven van alledag vragen. Onafhankelijk van elkaar is dat principieel on
mogelijk. De ter zake werkzame kwalitatief eigensoortige verbanden creë
ren en beïnvloeden over en weer de condities waarbinnen zij ieder voor 
zich functioneren. Zij kennen een wederkerige verantwoordelijkheid. De 
overheid nu moet krachtens haar sociaal grondrechtelijke taak instaan 
voor adequate voorwaarden waarbinnen burgers functioneren. Krachtens 
het sociale vrijheidsrecht moet zij dat in beginsel niet doen door de sociale 
functies te verstatelijken, maar veeleer door op een geëigende manier het 
maatschappelijk verkeer te normeren en door waar nodig de materiële 
voorwaarden te scheppen waarbinnen burgers en maatschappelijke orga
nisaties hun taken vervullen. Dat beleid zal aan klassiek-rechtsstatelijke 
vereisten moeten voldoen (proportioneel moeten zijn, de rechtsgelijkheid 
moeten waarborgen, de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ver
banden uiteraard niet moeten insnoeren). 

Het is op basis van deze gedachten dat hieronder wordt ingegaan op de 
vraag of er verschil moet zijn in rechtskracht tussen sociale en klassieke 
grondrechten en op de kwestie van de horizontalisering van deze grond
rechten. 

3.3. Rechtswerking van klassieke en sociale grondrechten 

Heel nadrukkelijk kwam de vraag naar de betekenis van het onderscheid 
tussen de sociale en klassieke grondrechten aan de orde bij de voorberei
ding en doorvoering van de algehele grondwetsherziening. Deze kreeg uit
eindelijk in 1983 haar beslag. De Staatscommissie-Cals/Donner had voor
gesteld (1969) om de klassieke en sociale grondrechten in aparte hoofd
stukken onder te brengen.48 De Raad van State adviseerde het hoofdstuk 
over de grondrechten te splitsen in twee paragrafen. Deze wetssystemati
sche onderscheiding zou nodig zijn vanwege het verschil in 'rechtswer
king' van klassieke en sociale grondrechten. De toenmalige regering achtte 
zo'n onderscheid niet wenselijk. Het verschil in rechtswerking zou niet sa
menvallen met het onderscheid van klassieke en sociale grondrechten. 'In 

48. Vgl. E.M .H. Hirsch Ballin, 'Werking en verwerkelijking van grondrechten', L. Heyde e.a. 
(red) Begrensde vrijheid. Opstellen over mensenrechten aangeboden aan prof.dr. D.F. 
Scheltens bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Zwolle 
1989) 131. 
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theorie kunnen grondrechten naar hun rechtswerking worden onderschei
den in grondrechten die een subjectief recht inhouden en grondrechten die 
een opdracht aan de wetgever of de overheid bevatten.' Maar 'verschillen
de bepalingen zijn een mengvorm van beide typen'. 49 

Bepalingen als de artikelen 18 (inzake rechtsbijstand) en 23 (inzake onder
wijs) verenigen klassieke en sociale grondrechten en lenen zich dus niet 
voor een verdeling zoals her en der bepleit. 
Wel werd er door de regering een verschil in werking aangenomen. De so
ciaal-grondrechtelijke bepalingen zouden overwegend op te vatten zijn als 
instructienormen, dat wil zeggen als opdrachten aan het adres van de 
overheid. Direct afdwingbare rechten voor burgers vloeien er in de regel 
niet uit voort.50 De interpretatie van die bepalingen zou aan de politieke or
ganen overgelaten moeten worden en niet aan de rechter. 51 De bepalingen 
laten de overheid 'een grote vrijheid', een 'ruime beleidsmarge' inzake 
mate en tempo waarin zij regelingen en maatregelen moeten treffen.52 

Sommige staatswetenschappers sloten zich bij die visie aan. Sociale 
grondrechten zouden niet al te snel als rechtsnormen beschouwd moeten 
worden. Zij zouden veeleer taakstellingen of 'aandachtspunten' zijn die de 
overheid bij haar wetgeving en bestuur in het bijzonder in acht moet ne
men, hetzij in de relatie tussen overheid en burgers, hetzij in de relaties 
tussen burgers onderling.53 Het feit dat hun werking door onder meer de 
regering werd gerelativeerd en zij niet gelden als coûte que coûte te reali
seren doeleinden of waarden, werd als geruststellend ervaren. De sociale 
grondrechten zouden het karakter dragen van een politiek programma, in
tentieverklaringen of beleidsvoornemens.54 

Nu is die opvatting op zich te eenzijdig. De regering wees er al op dat de 
opdrachten, tot de overheid gericht, als zodanig niet zinloos zijn. De wet
gever is er politiek aan gehouden. Ook al kunnen burgers aan de bepalin
gen geen directe aanspraken ontlenen, dan is de wetgever toch gehouden 
om aan de intenties via wetgeving handen en voeten te geven.55 Desalniet
temin blijft de conclusie, dat er sprake blijft van een zekere - zij het vaak 
onbeoogde - tweeslachtigheid, een terechte.56 Er blijven karakteristieke 
verschillen in werking, zolang de overheid meent in beleidsvrijheid sociale 
grondrechten te kunnen realiseren (ten behoeve van de vrijheid), terwijl zij 
ervan uitgaat dat klassieke grondrechten de overheid juist op afstand van 
die vrijheid moeten houden. Het gevolg is dat sociaal-grondrechtelijke 
waarborgen voor een feitelijk realiseren van de vrijheid (sociale vrijheids
rechten) op enkele uitzonderingen na - de artikelen 18, 19, 23 Grond-

49. Zie Nader rapport aan de Koningin f/-1975-1976, 13873, nr. 4, 5 en 24. 
50. Bijlage Handelingen Il -1973-1974, 12944, nr. 2, 12. 
51. Ibidem. 
52. Bijlage Handelingen 111975-1976, 13873, nr. 3, 6. 
53. C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987 (Deventer 1987) 2e druk, 
114. 
54. Idem, 114. 
55. Grondrechten, 203. 
56. E.M.H. Hirsch Ballin, 'Werking en verwerkelijking van grondrechten', Begrensde vrijheid, 
134 e.v. 



GRONDWET EN GRONDRECHTEN 200 

wet - nauwelijks expliciet in kaart gebracht zijn.5 7 De principiële verwant
schap en de complementariteit van enerzijds klassieke grondrechten en 
anderszijds sociale rechten, waarop instituties aanspraak kunnen maken 
bij het vervullen van hun sociale functies, komt daarmee buiten het poli
tieke gezichtsveld te liggen. Dat geldt niet voor grondrechten die als 
'mengvorm' in de Grondwet zijn verwoord. Met name artikel 23 is in dat 
opzicht illustratief. Het waarborgt de vrijheid van schoolbesturen om naar 
eigen inzicht onderwijs aan te bieden (lid 2), garandeert de materiële vloer 
in het bestaan van onderwijsinstellingen (sociaal vrijheidsrecht; vooral lid 
7), en zorgt voor de financiële - en kwalitatieve - toegankelijkheid van 
de voorzieningen ten behoeve van de leerlingen (sociaal grondrecht). Het 
punt nu is, dat ook andere klassieke grondrechten, waarvan eigenlijk 
eveneens aangenomen moet worden dat zij ter voorkoming van situaties 
waarin de uitoefening van het grondrecht feitelijk illusoir is geworden, een 
expliciet sociaal-grondrechtelijk complement (bijvoorbeeld de vrijheid 
van drukpers, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging) behoeven. 
En anderzijds ontbreekt bij sommige maatschappelijke verzorgingstaken 
(sociale functies), die sociaal-grondrechtelijk zijn gegarandeerd, het klas
siek-rechtsstatelijke complement (bijvoorbeeld artikel 22 ten·aanzien van 
de volksgezondheid, artikel 19 voldoende werkgelegenheid, artikel 20, 
eerste en derde lid, bestaanszekerheid en sociale zekerheid, artikel 19 de 
rechtspositie van werknemers). De meer-dimensionaliteit van de grond
rechten (het klassiek-rechtsstatelijk en tweeledig-sociaal rechtsstatelijk 
element) treedt daarom op de keper beschouwd niet direct op de voor
grond in de huidige tekst van de Nederlandse Grondwet. 

Nu is het zeker niet zo dat de grondwetgever in relatie tot elke bescher
menswaardige sociale functie, of bij elk klassiek vrijheidsrecht uitdrukke
lijk ook sociaal-grondrechtelijke bepalingen op moet nemen in de Grond
wet. Hierboven is juist geconstateerd dat vooral ook met het oog op hun 
eigen verantwoordelijkheid, burgers in eerste instantie zelf verantwoorde
lijk zijn voor het creëren van een materieel draagvlak voor hun activiteiten 
en instituties. Via inkomensgaranties en eventueel -substituties staat de 
overheid hen daarin bij. Burgers kunnen dan zelf afwegingen maken over 
de besteding van hun middelen en op die manier de reële verwerkelijking 
van hun vrijheidsrechten veiligstellen. Om die reden bijvoorbeeld verleent 
de overheid in de regel geen financiële steun aan kerkgenootschappen en 
daarmee verwante gemeenschappen. Ook de subsidiëring van ontspan
ningsverenigingen, sportclubs en dergelijke neemt de overheid veelal niet 
voor haar rekening . Daarbij komt nog dat de Grondwet uiteraard niet alle 
sociale functies en activiteiten, die burgers in vrijheid moeten kunnen ont
plooien, kan en moet opsommen. De Grondwet is geen sluitend stelsel 
van expliciet te benoemen vrijheden. Wel zijn er 'paraplu-rechten' in ver
woord zoals het algemene recht van vereniging en vergadering (artikel 8 
en 9) en het recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer (artikel 10). 
Uitdrukkelijke codificatie van specifieke vrijheden is ook niet altijd nodig. 
Niet omdat het grondrecht wordt miskend, maar juist omdat de gelding 

57. Ibidem. 
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ervan eigenlijk onomstreden is.58 Vanwege enerzijds de veelal globale ma
nier waarop de overheid de materiële basis voor de verantwoordelijk
heidsbeleving veilig stelt en vanwege anderzijds de onbepaaldheid van de 
talloos te respecteren vrijheden, is een uitdrukkelijke ineenvlechting van 
de klassieke en sociale aspecten van een grondrecht in één artikel niet al
tijd hanteerbaar en wenselijk. 

Omgekeerd kan niet elke constitutioneel verankerde overheidsprestatie 
een complementair sociaal vrijheidsrecht verbonden worden. Sommige 
activiteiten kunnen naar hun aard (bijvoorbeeld de collectieve goederen) 
niet door maatschappelijke organisaties gerealiseerd worden. De over
heid zal er in dergelijke gevallen niet alleen voor garant moeten staan dàt 
goederen en diensten verantwoord worden aangeboden, maar deze juist 
ook rechtstreeks zelf aan moeten bieden of realiseren (vergelijk artikel 20 
lid 3; het recht op bijstand, artikel 23 lid 4; de 'alom-tegenwoordigheid' van 
de openbare school). Dergelijke overheidsprestaties zijn als zodanig wel 
voorwaardenscheppend voor de 'vrijheidsbeleving' van burgers en hun 
verbanden, maar een sociaal vrijheidsrecht is hier niet aanwezig. 

Op basis van deze analyse kan gesteld worden, dat de sociaal-grondrech
telijke bepalingen over onder meer de rechtspositie van werknemers (ar
tikel 19, tweede lid) over de bestaanszekerheid van de bevolking, de aan
spraak op sociale zekerheid en het recht op bijstand (artikel 20) een gene
rieke materiële basis leggen voor de beoogde veelzijdige realisering van 
de vrijheid. Slechts voor dié elementaire voorzieningen, waar burgers dan 
nog niet altijd voldoende draagvlak voor weten te mobiliseren - onder
wijs, sociale zekerheid, volksgezondheid, volkshuisvesting - geeft de 
Grondwet extra materiële garanties. En juist daar doet zich het probleem 
van de tweedeling tussen overheid en individu voelen. Het vrijheidsrech
telijk element van die sociale grondrechten, die daar in beginsel een aan
knopingspunt voor bieden, is niet over de hele linie veilig gesteld en ver
woord. Zoals is gezegd vormt vooral artikel 23 van de Grondwet daarop 
een uitzondering. Ook al stellen de meeste andere sociale grondrechten 
niet dat de overheid zelf zorg moet aanbieden, voor sociale zekerheid 
dient te zorgen, werkgelegenheid moet creëren, voor woningen moet zor
gen, toch zijn de bepalingen niet eenduidig . De Grondwet spreekt over 
deze aangelegenheden als objecten van overheidszorg. De (sociale) vrij
heidsrechten voor respectievelijk de zorginstellingen, de sociale partners 
(sociale zekerheid, werkgelegenheid) en woningbouwverenigingen wor
den als zodanig niet genoemd. Het verlenen van zorg, het verstrekken van 
sociale uitkeringen, de zorg voor voldoende werkgelegenheid en dergelij
ke zal met 'vrijheidsclaims' moeten zijn omgeven. Vrijheid, niet in de zin 
van willekeur, maar georiënteerd op specifieke doeleinden en competen
ties of sociale functies. Door faciliteiten te verlenen en normen te stellen 
zou de overheid, indien nodig, de rechten van afnemers veilig kunnen en 
eventueel moeten stellen (financiële toegankelijkheid, kwaliteit van de 

58. Grondrechten, 63. 
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dienstverlening of ook een acceptatieplicht bij bijvoorbeeld ziektekosten
verzekeraars). 

Het feit, dat de genoemde sociale functies (arbeidsvoorzieningenbeleid, 
zorgverlening, het verschaffen van woongenot en dergelijke) eenzijdig so
ciaal grondrechtelijk zijn ondersteund, heeft gevolgen voor het overheids
beleid. Wetten kunnen weliswaar niet op hun nationale grondwettigheid 
worden getoetst, maar dat neemt niet weg dat de grondrechten de politici 
wel moreel en juridisch binden. Daarom leggen de parlementariërs ook de 
eed af op de Grondwet. De Grondwetsbepalingen werken door in het 
overheidsbeleid. Dat blijkt ook wel uit een gegeven dat vooral in de sfeer 
van de onderwijspolitiek zoveel aandacht bestaat voor de pluriformiteit, 
zelfwerkzaamheid en voor de eigen positie van private schoolbesturen. In 
de bekostigings- en planningsmethodieken, bij de deugdelijkheidsbewa:. 
king en kwaliteitsbevordering is het klassieke vrijheidsrecht een bepalen
de, sturende factor. Dat ligt in bijvoorbeeld de gezondheidszorg duidelijk 
anders. Het gemis van een klassiek vrijheidsrecht is daar evident en werkt 
schadelijk in op bijvoorbeeld de pluriformiteit van de zorgverlening. Zo 
drukt bij de planning van de ambulante geestelijke gezondheidszorg de re
gionaliseringsgedachte (één instituut per regio) de verscheidenheid naar 
richting op de achtergrond. De voorzieningenstructuur is planmatig dicht
getimmerd. Nieuw initiatief vindt voor wat betreft de bekostiging een ge
sloten overheidsdeur. De dualistische grondrechtsopvatting werkt in die 
zin mee aan het fundamentele probleem van de sociale leegte en de erosie 
van vitale sociale netwerken.59 Een grondwettelijke bescherming van het 
dienstenaanbiedende particuliere initiatief ontbreekt en dat beïnvloedt 
uiteraard het overheidsbeleid; het constitutionele recht registreert name
lijk niet alleen, het normeert veeleer en het zet aan tot instrumenteel over
heidsoptreden. 60 

Als de overheid de verwerkelijking van de grondrechten wil ondersteunen 
dan mag het daarop gerichte beleid natuurlijk geen afbreuk doen aan de 
eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen.61 Veeleer zal een conse
quent ondersteunend overheidsbeleid, gericht op de verwerkelijking van 
de vrijheidsrechten, zich bij de keuze van beleidsmethoden en -technieken 
laten normeren door de zogenaamde klassiek-rechtsstatelijke vereisten. 
Als de overheid mede tot taak heeft om te verhinderen dat bijvoorbeeld 
sociaal-economische omstandigheden het genot van de klassieke vrijhe
den in fundamentele zin storen en dat via wetgeving, steun, faciliteiten en 
dergelijke wil keren, dan zal zij daarbij die instrumenten moeten hanteren 
die het meeste oog hebben voor juist die private verantwoordelijkheid. 
Maatregelen waarmee faciliteiten verleend worden, bekostigingstechnie
ken of ook publieke voorschriften zullen de eigen verantwoordelijkheid 

59. J. Donzelot, L' invention du social, essay sur Ie dec/in des passions politiques, 1984, 49 
e.v. 
60. P.W.C. Akkermans, P.J. Boukema en D.H.M. Meuwissen, Grondwet en grondwetsherzie
ning, (Zwolle 1984) XX. 
61 . E.M.H. Hirsch Ballin, 'Werking en verwerkelijking van de grondrechten', Begrensde vrij
heid, 40. 
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van niet-statelijke verbanden en burgers zoveel mogelijk moeten honore
ren, gelet ook op de maatschappelijke verankering van solidariteit. De im
plicaties van deze gedachtengang voor het beleid zijn in het vorige hoofd
stuk geschetst. Tot een herhaling van zetten hoeft het hier niet te komen 
(zie het behandelde rechtszekerheids- en rechtsgelijkheidsbeginsel, het le
galiteitsprincipe en het soevereiniteits- en subsidiariteitsbeginsel) .62 

3.4 De horizontale werking van de grondrechten 

Het zijn vaak private instellingen, zoals woningbouwcorporaties, vakbon
den en scholen die de prestaties leveren, die met sociaal-grondwettelijke 
waarborgen zijn omgeven. Krachtens het vrijheidsbeginsel is dat ook ge
wenst. Ook wanneer de overheid de betreffende activiteiten niet zelf uit 
moet voeren, zal zij naar middelen moeten zoeken om de gerechtvaardig
de belangen van onder andere de afnemers veilig te stellen. Zij moeten er
voor zorgen dat in de private betrekkingen de sociaal-grondrechtelijk ge
waarborgde belangen niet miskend en aangetast worden. Op de keper be
schouwd kunnen bijvoorbeeld deugdelijkheidseisen gesteld aan de bij
zondere schoolbesturen, kwaliteitsnormen waaraan de woningen voor 
particuliere huiseigenaren moeten voldoen en voorschriften die zorgin
stellingen in acht moeten nemen, gezien worden als (wettelijke) vertalin
gen van {sociale) grondrechtsnormen. In zekere zin vraagt de private be
hartiging van de elementaire maatschappelijke verzorgingstaken om een 
'horizontalisering' van (sociale) grondrechten.63 De bescherming van so
ciaal zwakken, die de overheid gehouden is te verlenen, kan in een sociale 
rechtsstaat alleen geconcretiseerd worden als zij bij wege van wetgeving 
of bestuur grondrechten in particuliere rechtsbetrekkingen tot gelding 
brengt. De wet regeert dan, geïnspireerd door de grondrechten, mede de 
rechtsbetrekkingen. Maar alhoewel het de wetgever is die uiteindelijk ga
rant moet staan voor de verwerkelijking van sociale grondrechten, zal de 
feitelijke realisatie, vanwege de aard van de activiteiten, slechts adequaat 
door private verbanden behartigd kunnen worden (soevereiniteitsbegin
sel). Krachtens het subsidiariteitsbeginsel móet de overheid ook zoveel 
mogelijk overlaten aan de niet-statelijke instellingen. Uiteraard kunnen 
laatstgenoemden de sociale grondrechten van hun 'afnemers' slechts ac
tief ondersteunen binnen de grenzen van hun competenties. Een school is 
geen zorginstelling en geneest dus geen kinderen. (Alhoewel zij wel moet 
vermijden dat kinderen ziek worden, al was het alleen maar door school
tijden in de gaten te houden.) Zij is daar in eerste aanleg niet toe gehou
den. Sociale functies zijn vanwege hun kwalitatieve verscheidenheid be
grensd. 

De normering van de maatschappelijke verbanden moet proportioneel 

62. Vgl. ook E.M.H. Hirsch Ballin, 'Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechts
staat', M.A.P. Bovens, W. Derksen en W .J. Witteveen (red), Rechtsstaat en sturing, (Zwolle 
1987) 91/92. 
63. Vgl. Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en Kieswet 
('s-Gravenhage 1971) 216. 
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zijn. Zij werken immers met eigen doelstellingen en oogmerken, vanuit 
een eigen mandaat en een niet-statelijke grondslag. Op grond van de vrij
heidsrechten kunnen zij een zo groot mogelijke mate van 'autonomie' clai
men en intern recht tot gelding brengen. Er ontstaat dan een vervlechting 
tussen dit interne recht van verbanden enerzijds en de rechtsnormen die 
de overheid stelt anderzijds. Reden waarom laatstgenoemde de sociale 
rechten van degenen die afhankelijk zijn van de maatschappelijk verleen
de diensten (bijvoorbeeld potentiële aids-patiënten in relatie tot de ziekte
kostenverzekeraars of hun werkgevers) indien nodig op zo'n manier moet 
beschermen, dat de vrijheidsrechten van de verbanden - en de burgers 
die deze instellingen dragen - niet in de knel komen. De horizontale wer
king van sociale grondrechten, die via wetgeving en bestuur kracht wordt 
bijgezet, is uit dien hoofde dan ook niet onproblematisch (schoolbesturen 
bijvoorbeeld die zich geconfronteerd weten met een regelverdichting op 
het terrein van de deugdelijkheid kunnen daarvan meespreken). In het 
licht van die spanningsvolle verhouding is hierboven dan ook gepleit voor 
een klassiek-rechtsstatelijke normering van het overheidsbeleid. 

Maar ook buiten de directe sfeer van de sociale grondrechten leeft de 
kwestie van de 'horizontalisering'. De vraag of ook de 'vrijheidsrechten' in 
alle rechtsbetrekkingen door moeten werken is een tamelijk urgente aan
gelegenheid nu de overheid al jaren zoekt naar een formule om de maat
schappelijke beperkingen van die vrijheden via onder meer een 'Wet ge
lijke behandeling' op te heffen. De overheid heeft zichzelf via artikel 1 van 
de Grondwet verplicht belangen slechts uit het algemene gezichtspunt af 
te wegen en geen onderscheid te maken naar geslacht, religie, levens
overtuiging, politieke gezindheid en dergelijke. Achter elk van deze criteria 
staat een door (klassieke) grondrechten beschermd rechtsbelang (vrijheid 
van godsdienst, politieke vrijheden, persoonlijke levenssfeer).64 Brand
punt van de discussie nu is of private verenigingen, politieke partijen, ker
ken, scholen, zorginstellingen en dergelijke wel mogen wat de staat niet 
mag.6s 
De gedachtenwisselingen hebben zich vaak toegespitst op de vraag of in
stellingen op levensbeschouwelijke grondslag in het beleid onderscheid 
mogen maken naar geslacht, seksuele geaardheid en burgerlijke staat. Op 
zich is dat te betreuren. Het vraagstuk reikt dieper. Gewetensbezwaren bij
voorbeeld - de persoonlijke integriteit - vragen immers ook in de niet
stat~lijkelijke betrekkingen aandacht en nog verder geredeneerd: is het 
kartelrecht niet tevens ook ontstaan om ondernemende burgers de toe
gang tot de produktiesfeer te verzekeren?66 Is de democratisering van een 
omroeporganisatie niet tevens het kanaal waardoor de vrijheid van me
ningsuiting tegen monopolisering door besloten private stichtingen 
wordt veiliggesteld? Om de kwestie van de horizontalisering van grond-

64. E.M.H. Hirsch Ballin, 'Staatsrecht en bestuursrecht, art. 1 van de Grondwet als constitu
tionele norm', C.W. Maris (red.) Gelijkheid en recht(Deventer/Zwolle 1988) 133-151. 
65. Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 219. 
66. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Gewetensbezwaren vragen de aandacht, 
's-Gravenhage 1983. 
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rechten kan dit rapport duidelijk niet heen. Alvorens de christen-democra
tische benadering verder te belichten zal eerst een aantal juridische pun
ten en komma's worden gezet. 

3. 4. 1 Korte geschiedenis van het thema 
De horizontaliseringskwestie gaat over de normatieve werking van grond
rechten in de rechtsbetrekkingen van burgers onderling.67 De rechtsweten
schappelijke discussie kwam slechts langzaam op gang. Na eerst wat her 
en der te hebben gefilosofeerd over de vraag of de burgerlijke contractvrij
heid basis kon zijn voor het prijsgeven van staatsrechtelijk toegekende 
vrjjheden kwam de discussie in 1969 in een stroomversnelling.68 Vooral de 
rapporten van de Staatscommissie-Cals/Donner droegen daaraan bij. Der
denwerking werd nader gedefinieerd als de rechtstreekse werking van 
grondrechten in het rechtsverkeer tussen burgers onderling en derhalve 
de rechtstreekse toepassing door de rechter op privaatrechtelijke verhou
dingen.69 Deze werking werd door de Commissie afgewezen. (Eén enkel lid 
nam een minderheidsstandpunt in, daar hij pleitte voor een zodanige for
mulering van grondrechten, dat het de rechter een opening, een aankno
pingspunt zou bieden om derdenwerking toe te passen). De Commissie 
wilde echter niet verder gaan dan de erkenning dat aan de grondrechten 
algemene rechtsbeginselen ten grondslag liggen, die in de gehele samen
leving doorwerken. De overheid werkt deze via wetgeving uit. Bemiddeld 
door de rechter krijgen zij hun beslag bij de interpretatie van het burger
rechterlijk begrip van de goede zeden. De rechter kan zich naar deze be
ginselen richten en eventueel zelfs steun zoeken bij de grondrechten. 
Grondrechten werken dus hooguit middellijk in de particuliere sfeer 
door.10 De grondwetgever volgde de Staatscommissie niet.11 De regering 
wilde een principiële opening houden voor de 'derdenwerking' en meen
de dat grondrechten meer of minder vergaand in horizontale betrekkingen 
door kunnen werken: 
- het minst ver gaat de directe werking door wetgeving,72 waarmee een 

nader geformuleerd belang of beginsel ook in particuliere verhoudin
gen verwezenlijkt wordt; 

- iets verder gaat de indirecte werking door interpretatie, waarbij de 
grondrechtsnorm zich behoudens tot de wetgever ook aan de rechter 
presenteert als waarde die hem beïnvloedt bij de interpretatie van pri
vaatrechtelijke regels of begrippen {goede zeden, goede trouw bijvoor
beeld); 

67. Algemene leerstukken, 166. 
68. Idem, 176. 
69. Tweede rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet 
('s-Gravenhage 1969) 42. 
70. Donner tekent daarbij aan dat men - mits dit principiële punt maar in het oog gehouden 
wordt - niet altijd doctrinair moet zijn in het onderscheiden tussen publiekrechtelijk en pri
vaatrechtelijke regels. Zij bevruchten elkaar en spelen 'haasje over'. Handboek van het Ne
derlandse Staatsrecht, 219. 
71. Handelingen 1175/76 13872, nr. 3, 15 e.v. 
72. Vgl. A.G. Maris en J.M. Polak, 'Dient de wet bijzondere regelen te bevatten ten aanzien 
van de civielrechtelijke werking van de grondrechten, en zo ja, welke?', Handelingen Neder
landse Juristenvereniging 1969. 
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- de rechter laat de grondrechten via rechtstreekse toetsing een rol spelen 
bij zijn belangenafweging. 

Rechtswetenschappelijk is deze v1s1e niet onaangevochten gebleven. 
Staatsrechtelijk zou er geen sprake zijn van derdenwerking of horizontali
sering van grondrechten op het moment, dat de overheid via wetgeving 
en bestuur grondrechten in de particuliere sfeer tot gelding brengt. De 
overheid werkt de grondrechtsnorm dan uit in wetten, die de betrekkingen 
van burgers onderling regelen. Van een rechtstreekse toepassing van 
grondrechten is dus geen sprake. (Evenmin overigens als in een situatie 
waarbij een rechter de open privaatrechtelijke normen als trait d'union ge
bruikt om publiek- en privaatrechtelijke zaken te verbinden.73

) 

Horizontale werking moet dan gereserveèrd worden 'voor een rechtswer
king van grondrechten in de horizontale verhoudingen, tot uiting komend 
in de omstandigheid dat in de oordeelsvorming (van de rechter) omtrent 
een horizontale relatie een grondrecht als zodanig als normatief wordt 
aangemerkt' .74 

Dit onderscheid - wetgeving naast rechtspraak - zou van betekenis zijn 
omdat anders de rechter zich telkens weer voor de vraag geplaatst ziet 
wanneer maatschappelijke partijen - op grond van hun privaatrechtelijk 
gehonoreerde partij-autonomie - elkaars vrijheidsrechten mogen beper
ken. En omdat de private verbanden en burgers op grond van onder an
dere die autonomie (of het interne verbandsrecht van maatschappelijke 
instellingen) meer mogen dan de overheid, is het risico levensgroot dat 
zodra aan grondrechten derdenwerking wordt verleend, zij veel restrictie
ver geïnterpreteerd gaan worden dan in relaties met de overheid gebrui
kelijk is. (En doordat het grondrecht zelf geïnterpreteerd wordt heeft deze 
interpretatie haar neerslag ook op de verticale relatie. Grondrechten ko
men aldus tot erosie.75

) Private verbanden en burgers mogen - juist van
wege hun 'autonomie' - immers méér dan de overheid. 

Beziet men de jurisprudentie dan valt overigens niet te ontkennen dat hier 
en daar toch schuchtere schreden op het pad van de derdenwerking wor
den gezet, bijvoorbeeld daar waar burgers contractueel hun grondrechten 
- bijvoorbeeld om onderwijs te geven, om zich aan te sluiten bij een vak
bond - opgeven.76 De rechter verklaart deze bepalingen dan nietig. 
Soms gaat het indirect, waar de internationale rechter verdragsstaten aan-
sprakelijk stelt voor de verdragsschending door medeburgers.11 

'· 

Dit laatste voorbeeld geeft al aan dat het juridische onderscheid tussen 
enerzijds rechtstreekse en anderzijds bemiddelde werking (wetgeving, be-

73. Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin , 'Onafhankelijke rechtsvorming. Staatsrechtelijke aantekeningen 
over de plaats en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde' , De Hoge Raad 
der Nederlanden. De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel. (Zwolle 1988) 229. 
7 4. Algemene leerstukken, 176. 
75. Idem, 183. 
76. Idem, 185 e.v. 
77. Publ. CEDH, Serie A Vol.44. 
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stuur, interpretatie via open normen), de politiek niet van de problemen 
ontslaat. Zij zal zich continu af moeten vragen hoe de geformuleerde 
grondrechten via wetgeving en bestuur ook in particuliere verhoudingen 
door moeten werken. Op de keper beschouwd kan hier dan wel geen spra
ke zijn van derdenwerking, het probleem is er politiek gezien niet minder 
om. (Hoever moet bijvoorbeeld een Wet gelijke behandeling gaan, die bij
voorbeeld de persoonlijke integriteit ook in het maatschappelijk verkeer 
geëerbiedigd wenst te zien? Hoever moet de overheid gaan bij het vast
leggen van de gewetensvrijheid van burgers in het kader van hun arbeids
relatie? Welke democratiseringseisen kunnen aan private besturen ge
steld worden teneinde bijvoorbeeld het onderwijsvrijheidsrecht tegen pri
vate monopolievorming te beschermen?) 

3.4.2 Een christen-democratische benadering . 
De afzonderlijke mens is in onze moderne samenleving voor zijn bestaan 
nog van veel meer verbanden afhankelijk dan van de overheid. Genoemd 
kunnen worden: zijn werkgever, onderneming, vakorganisatie, school, 
zorginstelling en dergelijke.18 Die afhankelijkheid is intensiever naarmate 
deze verbanden in exclusievere zin beschikken over elementaire goederen 
en diensten (de vloeren in het bestaan).79 Van partij-autonomie - zoals 
die verondersteld wordt in de privaatrecht - is dan niet altijd sprake. De 
vraag is nu in hoeverre de private verbanden in hun handel en wandel aan 
normen gebonden moeten worden, die ook de relatie overheid-burger re
gelen {rechtsgelijkheid, burgerlijke vrijheden). Anders gezegd: lenen de 
eisen die (onder andere krachtens artikel 1 van de Grondwet) aan de over
heid worden gesteld zich voor overplanting naar het privé-domein? 

In beginsel niet! Zou de overheid ook in het particuliere verkeer bijvoor
beeld de vrijheid van godsdienst, van vereniging, of van meningsuiting 
handhaven op dezelfde manier en met dezelfde maatstaven als voor haar
zelf gelden~ dan zou zij namelijk niet alleen de verscheidenheid van maat
schappelijke verhoudingen miskennen, maar per saldo de vrijheidsrech
ten ondergraven door een ongepaste gelijkschakeling.80 

Religieuze, pedagogische, arbeids- of zorgbetrekkingen zijn van een we
zenlijk ander gehalte dan juridisch gedomineerde relaties. Kerken, politie
ke partijen, vakbonden of bijvoorbeeld ook universiteiten kunnen juist ook 
binnen de kaders van de klassieke vrijheidsrechten hun interne recht ont
wikkelen, dat niet gestempeld wordt door een belangenafweging uit alge
meen-juridische gezichtspunten. Zij kennen hun eigen oriëntatie. Deze 
kleuren op een geheel eigen manier de criteria die zij hanteren bij hun in
terne beleid. Een politieke partij stelt haar eigen reglementen op, stelt 
mensen kandidaat die er specifieke politieke ideeën op na houden, royeert 

78. Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 218. 
79. Vgl. bijvoorbeeld de situatie die aan het ontstaan is rond de verzekerbaarheid van poten
tiële aidspatiënten. Er is langzamerhand sprake van een situatie waarin de individuele kandi
daat-verzekerde zich niet meer kan verdedigen. Het weigeren van bijvoorbeeld een aidstest 
leidt immers als zodanig al tot uitsluiting van een gevraagde verzekering; een verzekering die 
als elementair kan worden beschouwd. 
80. Vgl. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Pastor en politie, 's-Gravenhage 1982. 
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lieden die partijbelangen structureel schaden. Kerken kunnen hun eigen 
tuchtrechtspraak, hun eigen wetboeken ontwikkelen, waarin het religieuze 
beginsel als onderscheidel')d criterium is uitgewerkt. Scholen kennen hun 
pedagogische regels en voorschriften, hun eigen personeels- en toela
tingsbeleid. De klassieke grondrechten waarborgen juridisch gezien de 
sfeer waarbinnen burgers eigen maatstaven aanleggen en daar praktisch 
mee aan de slag gaan. De overheid zou het waarborgkarakter van de pu
blieke gerechtigheidsnorm ondergraven zodra zij artikel 1 van de Grond
wet zou overplanten naar de niet-statelijke (rechts-)betrekkingen. 

Wel is de overheid verplicht garant te staan voor een samenlevingsorde 
waarin voldoende plaats is voor de verwerkelijking van (klassieke) grond
rechten door alle ingezetenen. En uit die opdracht kàn de consequentie 
voortvloeien, dat zij private verbanden en burgers bij het uitoefenen van 
hun sociale functies wettelijk en bestuurlijk aan grenzen moet binden. In 
de niet-statelijke betrekkingen zullen fundamentele vrijheidsrechten ge
respecteerd moeten worden, zeker, maar die beleidsnorm spoort de over
heid op zich zeker niet aan tot vergaande dwingelandij ten aanzien van 
specifieke private verbanden. Een maatschappelijke orde die. ruimte laat 
voor veelkleurigheid en pluriformiteit - en dus voor een sociale verwer
kelijking van de vrijheidsrechten - biedt op zich de nodige buffers tegen 
machtsconcentratie in de private sfeer. Tegen een opeenhoping dus van 
(private) macht bij verbanden als ondernemingen (concurrentie), bij zorg
instellingen, bij scholen, universitaire instellingen, organen voor volwas
seneneducatie of bij woningbouwcorporaties. Dit gezagspluralisme zorgt 
er als het ware voor dat geprofileerde posities van maatschappelijke ver
banden en specifieke interne rechtsregels geen barrières hoeven te zijn 
voor burgers om elementaire goederen en diensten te kunnen genieten. 
De maatschappelijke vrijheid zorgt er in beginsel voor dat niemand versto
ken hoeft te blijven van onderwijs, zorg, maatschappelijke dienstverle
ning, geloofsonderricht of bijvoorbeeld catechese. Er is verscheidenheid 
naar onder meer richting (onderwijs), gezondheidsstijl (de zorgsector),81 

welzijnsfilosofie, religie etc. De gespreide verantwoordelijkheid staat als 
het ware borg voor een min of meer harmonieuze vervlechting van klas
sieke en sociale grondrechten (ook afnemers van diensten hebben belang 
bij geprofileerde in.stellingen, sterker nog, zij zijn er in zekere zin uiteinde
lijk de dragers van). Via een toereikende maatschappelijke ordening, wel
ke de gespreide verantwoordelijkheid als richtsnoer neemt, kan een span
ning tussen het interne recht van private instellingen enerzijds en de taak 
van de overheid om er voor in te staan dat de grondrechten ook in het 
maatschappelijk verkeer worden geëerbiedigd (en behartigd) anderzijds 
op voorhand goeddeels vermeden worden. Scholen, zorginstellingen of 
bijvoorbeeld woningbouwcorporaties kunnen dan een eigen toelatings
beleid voeren, zonder dat het recht van leerlingen op onderwijs, van pa
tiënten op gezondheidszorg, van woningzoekenden op huisvesting in de 
knel komt. Private instellingen kunnen een eigen personeelsbeleid voeren, 

81 . Vgl. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Zorgvernieuwing door structuurverande
ring, Deventer 1987. 
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eisen stellen omtrent de wereldbeschouwing van de gegadigden, het ge
slacht van betrokkenen (vrouwencafés), politieke voorkeur (politieke par
tijen) en soms zelfs de afkomst (het Chinese restaurant dat slechts mensen 
uit China als personeel wil). In een pluriforme samenleving komen de so
ciale grondrechten (van afnemers) vanwege de vaak talrijke dienstverle
nende instellingen, niet gauw in de knel als de private verbanden zich 
krachtig profileren. 

Keerzijde van deze medaille is dat de overheid strakkere regels moet gaan 
uitvaardigen naarmate er sprake is van zowel: 
- de behartiging van basisvoorzieningen als van 
- een vrijwel monopolistische private beschikkingsmacht over de ver-

strekking van basisvoorzieningen. (Bijvoorbeeld ten aanzien van de 
werkgelegenheid, het aanbod van het onderwijs, v.an zorgvoorzienin
gen, van noodzakelijke levensmiddelen en dergelijke.) 

Het risico bij monopolievorming is namelijk groot dat bijvoorbeeld een 
sterk (levensbeschouwelijk) geprofileerd instellingsbeleid de ideële toe
gankelijkheid van de voorzieningen gaat duperen, dat een stringent perso
neelsbeleid (bijvoorbeeld ten aanzien van de levensbeschouwing, het 
seksuele gedrag, de burgerlijke staat) de vrije keuze van arbeid gaat be
knotten, dat een strak verstrekkingenbeleid (bijvoorbeeld woningbouw
corporaties die homofiele paren uitsluiten van woningtoewijzing) de 
beschikbaarheid van elementaire goederen eenzijdig beperkt, of dat een 
bedrijf tegen onredelijke prijzen noodzakelijke levensmiddelen gaat ver
strekken. De overheid nu zal in die gevallen, waarin de monopolievorming 
praktisch niet te vermijden is, (het draagvlak voor pluriformiteit kan ont
breken, er kan sprake zijn van een natuurlijk monopolie, zoals bijvoor
beeld bij het spoorverkeer, de nutsbedrijven), de private betrekkingen 
strakker moeten reguleren. (Die noodzaak neemt overigens af zodra de 
overheid zelf náást private verbanden ook zelf diensten gaat of laat vervul
len, zoals bijvoorbeeld via het openbaar onderwijs, of via het ter beschik
king stellen van huurwoningen op een moment dat 'door de handelwijze 
van particuliere woningbezitters cq. het beleid van - levensbeschouwe
lijk gewortelde - woningbouwcorporaties burgers - in casu homofiele 
'samenlevers' - niet voor een woning in aanmerking kunnen komen'.82

) 

De wijze waarop de overheid de regulering - conform de klassiek-rechts
statelijke vereisten - het ;beste inhoud kan geven is in het vorige hoofd
stuk al geschetst (ijkpunten waren toen het soevereiniteitsbeginsel - ver
gelijk klassieke grondrechten -, het subsidiariteitsbeginsel - vergelijk 
het sociale vrijheidsrecht en het rechtsgelijkheids- en rechtszekerheidsbe
ginsel). 

Met het oog op een Wet gelijke behandeling valt op grond van het boven
staande nog op te merken, dat de mate waarin burgers en vooral private 
verbanden naar hun subjectieve voorkeuren (dat hoeft geen willekeur te 
zijn) onderscheid mogen maken en binnen h~.rn verbanden intern recht tot 

82. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1 + 1 = Samen ('s-Gravenhage 1986) 133/134. 
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gelding mogen brengen, uiteraard aan grenzen van het publiekrecht ge
bonden is. Vrijheid biedt geen basis voor willekeur en vrijblijvendheid. Er 
worden grenzen bereikt wa.ar mensen elkaar dusdanig kwetsen dat de per
soonlijke waardigheid wordt aangetast. De overheid moet paal en perk 
stellen aan kwetsende vormen van onderscheid en deze waar mogelijk 
zelfs strafbaar stellen. Het probleem is evenwel dat het uiterst moeilijk is 
algemene uitspraken te doen over de specifieke aard van die publiekrech
telijke grenzen. Het fixeren van die grens is nauwelijks mogelijk zonder bij 
de oordeelvorming de positie van hen die onderscheid maken te betrek
ken. De verhouding waarbinnen het onderscheid wordt gemaakt, is altijd 
relevant. Hieruit blijkt al dat generaliseren nauwelijks oorbaar is. De diffe
rentiatiecriteria, die private verbanden en personen hanteren, zijn name
lijk sterk gestempeld door de aard van hun.betrekkingen. Er is al gewezen 
op het vrouwencafé, het Chinees restaurant, op de politieke partijen, die 
bij de kandidaatstelling bijvoorbeeld uiteraard de politieke opvattingen 
van gegadigden mee laten wegen. Verder valt te denken aan vrouwen
emancipatiebewegingen, organisaties van etnische minderheden, op de 
betekenis van de afkomst bij de joodse godsdienst en dergelijke.83 Op hun 
beurt ontlenen instellingen voor bijzonder onderwijs crit~ria aan de 
grondslag en pedagogische doelstellingen van de school. Seksueel-ethi
sche opvattingen kunnen daarbij relevant en, wat meer is, rechtmatig zijn. 
Kerken ontlenen hun intern-rechtelijke normen aan hun geloofsopvattin
gen, die naar hun intentie niemand wensen achter te stellen of te discrimi
neren.84 Als zij de toegang tot het ambt van geestelijke slechts aan mannen 
voorbehouden, gebeurt dat in de regel vanuit de eigen geloofstraditie. De 
context waarin werkgevers in de profit-sector hun personeel selecteren is 
op zijn beurt weer een volslagen andere. De aard van deze leefsfeer levert 
in de regel nauwelijks rechtvaardigingsgronden op voor bijvoorbeeld on
derscheidingen op basis van geslacht, ras of politieke bewegingen. (Maar 
ook hier: Chinees restaurant, vrouwencafés.) 

Generaliseren is, zoals is gezegd, nauwelijks mogelijk. Reden waarom bij
voorbeeld een in christen-democratische kring vrij gangbare opvatting 
over de ondergrens wel zeer waardevol is maar niet in alle opzichten vol
doet. Deze gaat ervan uit dat maatschappelijke instellingen alleen op basis 
van door de persoon in kwestie beïnvloedbare kenmerken onderscheid 
mogen maken. Op grond van de geaardheid van bijvoorbeeld homo
seksuelen mogen zij vervolgens geen onderscheid maken; wel op grond 
van het seksuele gedrag van de betreffende personen. Feit is, zo is uit de 
voorbeelden wel naar voren gekomen, dat dit criterium geen betrekking 
kan hebben op alle intermenselijke relaties. Reden ook waarom de rech
ter, bijvoorbeeld scholen heeft toegestaan om de - niet persoonlijk beïn-

83. Vgl. het Arrest van het Hof Amsterdam van 25 juni 1987, AB 1987 411, inzake Abram Bruc
ker. 
84. Door eigen geloofsopvattingen uit te dragen en deze ook te concretiseren sluiten de ker
ken niemand uit van het grondrecht op godsdienstvrijheid. Binnen geloofsgemeenschappen 
kunnen mensen zich inzetten voor een wijziging van het kerkrecht. Sporen de geloofsover
tuigingen niet, dan biedt onze politiek-maatschappelijke orde iedereen de gelegenheid als ul
tieme stap uit te wijken naar andere kerkgenootschappen. 
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vloedbare - afkomst van leerlingen als toelatingscriterium te hanteren. 
Ook kerken mogen bij de keus van geestelijken onderscheid maken naar 
geslacht. 

Gevoegd bij de wisselende invloed van verbanden op de mate waarin 
burgers hun grondrechten tot gelding kunnen brengen, brengt dit alles 
met zich mee dat wetgeving op dit terrein maar in zeer beperkte mate al
gemene verbodsbepalingen kan opleveren.85 

Vaak zal moeten worden volstaan met de mogelijkheid tot een toetsing 
van rechtvaardigheid van aangelegde criteria in het concrete geval. De 
open normen van het privaatrecht bieden de rechter daarvoor ruime mo
gelijkheden. Toch kan de christen-democratie het daar niet bij laten. Er 
kunnen zulke zwaarwegende gerechtvaardigde belangen in het geding 
zijn (de eerbiediging van de persoonlijke waardigheid, die onlosmakelijk 
is verbonden met zaken als geslacht, de afkomst, de seksuele geaardheid, 
de geloofsopvattingen en dergelijke) dat wetgeving uitdrukkelijk gewenst 
is. Fundamentele rechten moeten ook in het niet-statelijke verkeer geëer
biedigd en ondersteund worden. De wetgever heeft daarbij een belangrij
ke eigen plaats. Wettelijke bepalingen zijn nodig, maar het zal gezien het 
bovenstaande duidelijk zijn dat vanuit christen-democratisch oogpunt 
nauwelijks een pleidooi valt te houden voor een Wet gelijke behandeling 
met te generaliserende bepalingen. Deze zullen geen recht doen aan de 
enorme sectorale verscheidenheid van oriëntaties en dus de context 
waarbinnen burgers onderscheid maken. Waar de formele wetgever met 
meer gerichte bepalingen wil werken zal hij met het oog op de verschillen 
tussen de terreinen van het maatschappelijk leven ('functionele' wetge
ving), voor de verschillende terreinen van het leven eigen normen moeten 
stellen (voor bijvoorbeeld het onderwijs, de zorgsector, de volkshuisves
ting, of het economisch verkeer). 

3.5 Grondrechten in de Europese gemeenschap 

Op 12 april 1989 nam het Europese Parlement de Verklaring aan over fun
damentele rechten en vrijheden.86 Bij deze verklaring gaf het parlement 
uiting aan zijn streven naar een bindende garantie voor fundamentele 
mensenrechten in de Gemeenschap. Dat streven is niet in het luchtledige 
ontstaan. Al vanaf het eind van de jaren zestig is de communautaire be
langstelling voor de grondrechten groeiende. Drie 'invalshoeken' wissel
den elkaar daarbij af. 

Het Hof van Justitie schonk sinds het eind van de jaren zestig steeds meer 
aandacht aan de bescherming van de fundamentele rechten van de mens 
binnen de Europese context.87 Een geheel eigen jurisprudentie ontwikkel-

85. Gelijkheid en Recht, 152. 
86. H.G. Schermers, 'Grondrechten in Europa', Nieuw Europa: jaargang 15, nr. 3, oktober 
1980, 97-101. 
87. D. Pieters, Sociale grondrechten op prestaties in de grondwetten van de landen van de 
EEG (Antwerpen 1985) 16 e.v. 
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de zich ter zake. De artikelen 164 en 173 van het EEG-verdrag stellen het 
Hof in staat alle activiteiten van de Gemeenschap en haar organen aan het 
beginsel van de rechtsstaat te onderwerpen. Het Hof neemt bij de belan
genafweging die dat vergt zowel de algemene beginselen van het ge
meenschapsrecht, als - sinds 1970 - de constitutionele tradities die de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben tot richtsnoer. Ook de internationale 
verdragen waaraan de lidstaten hebben meegewerkt, leveren voor het Hof 
indicaties op 'ter bepaling van de in de communautaire rechtsorde te 
handhaven algemene beginselen houdende erkenning van de grondrech
ten'.88 Vooral het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, dat in 1950 in de schoot van de 
Raad van Europa tot stand kwam, is in dat geval van betekenis. Daarnaast 
zijn natuurlijk het Europees Sociaal Handvest, de Conventies van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie en de internationale verdragen van belang. 
Zonder een duidelijke formele conventie voor de Gemeenschap be
schermt het Hof van Justitie derhalve fundamentele grondrechten. 

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie achtten die situatie 
toch niet bevredigend. Enerzijds onderstreepten zij in een gemeenschap
pelijke verklaring de waarde van de jurisprudentie van het Hof van Justi
tie, maar anderzijds riep het parlement de Europese Commissie op om 
voorstellen uit te werken met betrekking tot de uitdrukkelijke waarborg 
van de fundamentele rechten . De Commissie kwam met een Memoran
dum waarin zij het voorstel lanceerde om de Gemeenschap toe te laten 
treden tot het EVRM (1974). Het parlement bleek met het voorstel ingeno
men te zijn, maar van een aanvaarding door lidstaten is het nooit geko
men. In het licht van de positieve integratie die in hoofdstuk X geschetst 
zal worden, valt dat te betreuren. De EG blijkt daardoor verstoken te zijn 
van een haar rechtstreeks bindende grondrechtsconventie. Behalve lidsta
ten kan ook de EG immers grondrechten schenden. Als deze de vrijheid 
van meningsuiting aantast, of het eigendomsrecht, staat er geen beroep 
op een dergelijke conventie open. De lidstaten zijn individueel niet verant
woordelijk, terwijl de Gemeenschap geen partij is bij de relevante conven
ties.89 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat sinds de staats- en regeringsleiders 
van de Gemeenschap, bijeen te Parijs (1974), de idee van Europese Unie 
opvatten, de roep om een de EG-verbindende 'grondrechtencatalogus' 
sterker werd. Bescherming van de rechten van de mens zou tot een fun
damenteel bestanddeel van de nieuwe politieke constructie en van de 
werking van haar instellingen moeten worden gemaakt. Een formele be
krachtiging van grondrechten en hun verheffing tot rechtsregels, die door 
de rechtsinstanties kunnen worden toegepast, werd bepleit in het kader 
van een Europese Unie.90 Zolang die Unie nog toekomstmuziek was, kon 

88. Idem, 17. 
89. H.G. Schermers, Nieuw Europa, 100-101 . 
90. Rapport van de Commissie over de Europese Unie. Bulletin van de Europese Gemeen
schappen, 1975 supplement 5(/5, 28. 
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de Gemeenschap volstaan met de bestaande beschermingsprocedures, 
aldus de destijds ingestelde Commissie over de Europese Unie.91 Het par
lement zag daarentegen in zo'n document juist een tussenstap op weg 
naar die Unie en bleef aandringen op voorstellen ter zake. Er zou een 
'Europees Handvest van de rechten van de burger' moeten komen. De 
Commisie-Spinelli werkte in de jaren tachtig aan een verdrag, houdende 
de oprichting van de Europese Unie. Deze Commissie sprak in haar ont
werp-verdrag uit, dat een gerealiseerde Unie binnen een zekere termijn 
haar eigen verklaring van de grondrechten aan zou moeten nemen.92 De 
vraag naar de inhoud van een EG-grondwet blijft daarmee een actuele. Uit 
de eerder gememoreerde verklaring van het Europese Parlement van 
1989 spreekt de wens om de betekenis van de algemene rechtsbeginselen 
voor de EG zo effectief mogelijk, structureel vast te leggen. Zij biedt als het 
ware een proeve van een op de Gemeenschappen afgestemde grondrech
tencatalogus. Naast de reeds bestaande teksten (EVRM, ESH en dergelij
ke) komt er dan een nieuwe.93 

Gevolg zou evenwel zijn dat de burgers van de Gemeenschappen op twee 
Europese regelingen een beroep kunnen gaan doen. (Het EVRM in het ka
der van de Raad van Europa en de nieuwe constitutie van de EG.) De vrees 
is wel uitgesproken dat daarmee behalve de verwarring, ook de irrelevan
tie van de regeling van de Raad van Europa toeneemt. De bij deze Raad 
betrokken, maar niet bij de EG aangesloten, landen zouden daarmee in de 
kou komen te staan. Veel ervaring zou bovendien verloren gaan.94 Het zon
der meer toetreden tot het EVRM heeft echter weer andere nadelen. Voor
al het probleem. van het rechtelijk toezicht en de afbakening van de twee 
Europese hoven zou zich dan voordoen. Het Hof van Justitie te Luxem
burg zou als een soort 'nationaal rechtsmiddel'95 kunnen gaan functione
ren dat 'eerst moet worden uitgeput alvorens de klacht in Straatsburg ont
vankelijk is'.96 

Wat de grondrechten betreft zal het laatstgenoemde Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens - dat toeziet op de naleving van het Europese Ver
drag van de rechten van de mens - dan een 'hogere instantie' zijn dan het 
Hof van Luxemburg (dat toeziet op naleving van het EG-verdrag). 
Problematischer is echter dat in het EVRM vooral klassieke grondrechten 
zijn verwoord. Het valt mager uit voor wat de waarborg van de sociale 
grondrechten betreft.97 Een eventuele toetreding van de gemeenschappen 
tot het EVRM zou vanuit dat gezichtspunt gepaard moeten gaan met een 
uitbreiding van dit EVRM met een aantal sociale grondrechten, die 
- eventueel - alleen binnen de Gemeenschap hun geldingskracht heb
ben. Ook is wel gesuggereerd de EG toe te laten treden tot het Europees 

91. Sociale Grondrechten op prestaties, 21. 
92. Idem. 23. 
93. Grondrechten, 120. 
94. Vgl. H.G. Schermers. Nieuw Europa, 98-101. 
95. Grondrechten. 121. 
96. Ibidem. 
97. Sociale grondrechten op prestaties. 27. 
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Sociaal Handvest.58 Met weinig succes vanwege diens gebrekkige gerech
telijke afdwingbaarheid.99 Dit klemt te meer nu de invoering van sociale en 
culturele rechten, als tegenhanger van de sterke economische oriëntatie 
van het EEG-Verdrag, juist ook in het licht van de Europese Unie, urgent 
is (vergelijk hoofdstuk X). 

Het streven naar een communautaire grondrechtencatalogus is in het licht 
van de eerder bepleite politieke samenwerking binnen het kader van de 
Europese Unie begrijpelijk en gewenst. Alhoewel in de EG-Verdragen so
ciale bepalingen nooit hebben ontbroken100 dragen zij toch een pregnant 
economisch stempel, met alle eenzijdige gevolgen van dien. Een sociaal 
geprofileerd Europa zal ook in zijn Verdragen en zijn Grondrechtencon
ventie de sociale en culturele dimensie van grondrechten tot uitdrukking 
moeten brengen. Met de toetreding tot het EVRM, zoals door de Europese 
Commissie reeds is voorgesteld, kan de Gemeenschap een nieuwe stap in 
de goede richting doen. Toch blijven er ook dan leemtes: 

- dit Verdrag draagt, zoals is gezegd, een 'afweerrechtelijk' stempel. Een 
sociaal-grondrechtelijk complement is nodig, te meer daar het Verdrag 
vanwege zijn codificatie van niet-statelijke sociale functies (het open
baar belijden van een godsdienst, artikel 9 eerste lid; het behartigen van 
belangen door vakverenigingen, artikel 11; het stichten van een gezin, 
artikel 12; het koesteren, ontvangen en doorgeven van informatie zon
der de inmenging van overheidswege, artikel 10 lid 1) volop aanknoping 
biedt voor het honoreren van de sociaal-vrijheidsrechtelijke dimensie 
van grondrechten; 

- bovendien herbergt dit Verdrag zeker niet alle vrijheidsrechten die door 
het Hof van Justitie momenteel, puttend uit de grondrechtstraditie der 
lidstaten en uit de internationale verdragen, ter indicatie van de commu
nautaire rechtsorde worden gehanteerd. Een onderwijsvrijheidsrecht 
- zoals verwoord in het EVRM artikel 20, lid 3, het IVESC artikel 13 met 
name lid 3 en 4, het ESH artikel 7 en in vele nationale grondwetten -
ontbreekt bijvoorbeeld. Het recht om winstgerichte bezigheden te ont
plooien (ESH, artikel 16) is er niet in te vinden, evenmin als het recht tot 
deelname aan het culturele leven (IVESC, artikel 15), de vrijheid om op 
te voeden (BUPO, artikel 18 lid 4) of de deelname aan politieke activitei
ten (BUPO, artikel 23 lid 2). 

Het opstellen van een eigen conventie met een bredere 'scope' is uit dien 
hoofde noodzakelijk. Eventueel kan het EVRM worden uitgebreid. Het let-

98. Ten aanzien van de sociale grondrechten hebben alle lidstaten met uitzondering van het 
Verenigd Koninkrijk in december 1989 het Community Charter inzake de sociale grondrech
ten ondertekend. Het Community Charter vertoont inhoudelijk grote overeenkomsten met 
het Europees Sociaal Handvest (niet geratificeerd met België, Portugal en Luxemburg, wel 
door de overige lidstaten). Het Charter kan echter niet gelden als en voor de EG bindend do
cument en voorziet niet in toezichtmechanisme als het Europees Sociaal Handvest. 
99. Sociale grondrechten op prestaties, 21. 
100. Idem, 23 e.v. 
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terlijk onderschrijven van het EVRM door de Gemeenschap biedt immers 
alleen ten dele soelaas. Het mede onderschrijven van het EHS zou daar 
een mouw aan kunnen passen. Het is echter de vraag of het Handvest een 
toereikend document is om de sociale en culturele dimensie ten volle aan 
hun trekken te laten komen. Voor zo'n combinatie pleit weer wel dat het 
Handvest op zich aanknopingspunten biedt om de sociale functies, ver
woord in het EVRM, sociaal-grondrechtelijk te ondersteunen. Het gezin 
vraagt om een economische en sociale bescherming (EHS, artikel 16), 
mensen moeten via vrije werkzaamheden in het onderhoud kunnen voor
zien (EHS, artikel 1 deel 1) en aanspraak kunnen maken op toereikende 
voorzieningen in de sfeer van de sociale zekerheid (artikel 11 ), terwijl vak
verenigingen nog eens het recht wordt toegekend de sociaal- en economi
sche belangen van betrokkenen te behartigen (artikel 5). Daarnaast kent 
het Handvest burgers het recht toe om onderwijs te volgen (ook tegenover 
niet-statelijke krachten; artikel 7 lid 3) en geeft_ het een recht op sociale en 
geneeskundige bijstand (artikel 13) en het gebruik van diensten van socia
le zorg. 
Vrouwen, kinderen en jeugdige personen krijgen als kwetsbare groepen 
extra aandacht (artikel 7, 8, 17). Tegen het louter uitbreiden van het EVRM 
met de bepalingen uit het ESH pleit dat bij een aantal sociaal-grondrech
telijke waarborgen van het ESH de vrijheidsrechtelijke dimensie te weinig 
in het zicht komt (sociale en geneeskundige bijstand, de sociale zorg) en 
dat een culturele paragraaf - zoals bijvoorbeeld is verwoord in het IVESC 
(artikel 15) - volledig ontbreekt. 

Het EVRM en het ESH zijn, zo kan de conclusie zijn, op een aantal fronten 
sterk complementair. Beide schieten evenwel op een aantal fronten tekort 
om dienst te kunnen doen als grondrechtsdocument voor de EG, die zich 
wil laten voeden door de constitutionele tradities die de lidstaten, ook ge
zien hun partij-zijn bij internationale verdragen, gemeen hebben. Het Hof 
kent aan betreffende grondrechten en conventies, zoals is gezegd, de 
waarde toe van een indicatie ter bepaling van de in de rechtsorde te hand
haven algemene beginselen. Een beperkte codificatie van de indicerende 
grondrechten door toetreding tot het EVRM en het ESH zou daarom op de 
keper beschouwd een stap terug zijn. Een volledig eigen gemeenschaps
conventie is het alternatief van een uitbreiding van het EVRM en het ESH. 

De twee alternatieven leveren allebei problemen op voor het rechterlijk 
toezicht. Toetreding tot het EVRM en het ESH, onder hun gelijktijdige uit
breiding, versterkt de al eerder aangeduide afstemmingsproblemen tus
sen het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof van de Rechten van 
de Mens. Het heeft weinig zin het Hof van Straatsburg tot hogere instantie 
te bombarderen en het Hof van Luxemburg als een soort 'nationaal rechts
instituut' te beschouwen, dat eerst uitgeput moet zijn alvorens de klacht in 
Straatsburg ontvankelijk is. Dat zou nog wel gaan zolang de EG zich enkel 
en alleen bij het EVRM in zijn huidige .vorm zou aansluiten. Zodra zij dit do
cument zou uitbreiden, zou de zonderlinge situatie ontstaan dat voor be
paalde grondrechten Luxemburg en voor andere (EVRM) Straatsburg de 
uiteindelijk rechtsprekende instantie is. Vereniging van het EVRM en het 
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ESH zou in feite neerkomen op het juridisch doortrekken van de politieke 
'scheidslijn' tussen de gemeenschapslanden en de overige Europese lan
den. Aarzelingen daaromtrent zijn volstrekt begrijpelijk. De Raad is im
mers een breed Europees integratiekader, dat zeker ook in de periode van 
democratisering van de voormalige Oostbloklanden van dienst kan zijn. 
Toch zijn met de economische weeffout van Europa zoveel rechtmatige 
belangen verstrengeld, dat uitstel om sociale en culturele rechten vast te 
leggen - zeker ook in een periode van positieve integratie - moet wor
den afgewezen. Een eigen grondrechtenconventie voor de EG ligt dus 
voor de hand. 

3.6 De toetsing van formele wetten aan in de Grondwet gepositiveerde 
grondrechten 

Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet luidt: 'De rechter treedt niet in 
de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen'. Deze 
bepaling is met de Grondwetsherziening van 1983 in de plaats gekomen 
van artikel 131 dat de wetten onschendbaar verklaarde.101 De 'nieuwe' for
mule laat de rechter - zo valt ook uit de toelichting van de toenmalige re
gering te begrijpen - een zekere ruimte om de wetten te toetsen aan al
gemene rechtsbeginselen. Maar die ruimte is minimaal, gegeven ook de 
opmerking in de Nota naar aanleiding van het eindverslag, die erop neer
kwam dat de nieuwe formulering geen toetsing aan het recht toestaat. 

Artikel 94 van dezelfde Grondwet stelt. 'Binnen het Koninkrijk geldende 
wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing 
niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepaling van verdragen en 
van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.' 

Deze bepaling (be-)vestigt het 'onbetwiste primaat van het internationale 
recht'.102 De onschendbaarheid van de wet is daarmee doorbroken, omdat ~ 
krachtens dit artikel de Nederlandse wetgeving niet mag worden toege
past, wanneer er strijdigheid is met de verbindende bepalingen van ver
dragen. De overheid zal dan haar wetten moeten aanpassen. Internationa-
le conventies met grondrechten zijn daarmee tot toetssteen van de Neder
landse wetten 'ge,promoveerd'. De rechter moet op hun naleving toezien 
en kan de wetten aan verdragen toetsen. Het toetsingsrecht is gekwalifi
ceerd.103 Alleen als wetten in strijd zijn met direct toepasbare verdragsbe
palïngen kan de rechter ingrijpen. Artikel 94 doelt op een ieder verbinden
de, rechtstreeks werkende bepalingen. 

Deze situatie is uiteraard eigenaardig. De Nederlandse rechter mag wetten 
wel toetsen aan de grondrechten die verankerd zijn in de internationale 
verdragen, maar een toetsing aan de eigen Grondwet is uitgesloten (tenzij 

101. C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, 333. 
102. Grondrechten, 132. 
103. Ibidem. 
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de rechter een grondrecht als algemeen rechtsbeginsel zou formuleren en 
op de wet zou toepassen). 104 

Een burger kan niet naar de rechter stappen om de toepassing van de wet
telijke regeling aan de nationale Grondwet te laten toetsen, terwijl de re
geling toch uiteindelijk zekere grondrechten nader uitwerkt.105 Behalve fei
telijk eigenaardig is die situatie ook tamelijk uniek. In bijvoorbeeld de Ver
enigde Staten, Denemarken en Noorwegen handhaaft de rechter de 
Grondwet door aan elke daarmee strijdige regeling verbindende kracht te 
ontzeggen. Dat stelsel is in deze eeuw door diverse staten overgeno
men.,os 
Duitsland, Oostenrijk en Italië kennen zelfs een bijzonder gerechtshof, dat 
met de 'grondwettigheidstoets' van formele wetten en van overheidshan
delingen is belast (Bundesverfassungsgericht, Carte Const;tuzionale). 
Finland en Zweden staan een preventief onderzoek naar de grondwettig
heid van wetten toe. In Frankrijk kent men het Consei/ Constitutionelle dat 
alleen op aanvraag van de regering of het parlement aanhangige wetsont
werpen toetst. 101 (Toetsing verdraagt zich ook moeilijk met de idee van de 
volkssoevereiniteit, waarvan de bakermat in Frankrijk ligt. De rechter zal 

~ binnen dat denkklimaat als 'bouche de la loi' rechtsnormen toe moeten 
passen. Hij is niet 'de garant van een democratisch-rechtstatelijke staats
vorm'.108) 

Het is deze laatste idee geweest die de staatsrechtelijke positie van de Ne
derlandse rechter indirect heeft bepaald; de wetgever oordeelt uiteindelijk 
zelf of een regeling zich met de constitutie verdraagt. 

Pogingen om het Nederlandse stelsel te wijzigen zijn er in het 'recente' 
verleden zeker geweest. De Proeve van een nieuwe Grondwet stelde in 
1966 voor om de toetsing van wetten aan de rechtstreeks werkende 
grondrechten mogelijk te maken.109 De Staatscommissie van Advies inzake 
de Grondwet en de Kieswet sloot zich bij dat voorstel aan.110 De regering 
wees de voorstellen af. Het huidige grondwetsartikel 94 is daarvan de 
neerslag. Bij de behandeling pleitte de toenmalige CDA-fractie voor de in
voering van het toetsingsrecht, omdat volgens haar de rechterlijke toet
sing de meest doeltreffende manier zou zijn om de vrijheidssfeer van bur
gers te beschermen.111 

Vragen rond de rechtelijke toetsing kennen een uitgesproken controver
sieel politiek-juridisch karakter. Voor- en tegenstanders debatteren reeds 

104. De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, 335. 
105. Grondrechten, 234. 
106. Handboek van het Nederlandse staatsrecht, .181. 
107. Idem, 181. 
108. E.M.H. Hirsch Ballin, 'Onafhankelijke rechtsvorming, Staatsrechtelijke kanttekeningen 
over de plaats en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde', De plaats van de 
Hoge Raad, 216. 
109. Proeve ('s-Gravenhage 1966) 55, 179 e.v. 
110. Tweede Rapport, 34 e.v. 
111. De Grondwetsherzieningen 1985 en 1987, 33. 
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lange tijd met een keur van argumenten over het toetsingsrecht. Voor
standers tekenen daarbij aan dat: 
- de toetsing, voorzover het om internationale verdragen gaat, al grond

wettelijk is geaccepteerd. Principieel zijn er geen redenen om de Neder
landse grondrechten, met hun eigen karakter en toespitsingen een van 
de internationale grondrechten afwijkende status te geven;112 

- een efficiënte rechtsbescherming van de in grondrechten verwoorde 
belangen vraagt om een institutionele verzekering van het toezicht op 
de naleving van grondwettelijke bepalingen. Door het toezicht zal vooral 
ook de zorgvuldigheid het werk van de formele wetgever toenemen. 113 

Gegeven het tanendè vertrouwen van burgers in de overheid en haar 
produkten is die kwaliteitsverbetering hard nodig;114 

- de in grondrechten verwerkte rechtsbeginselen het karakter dragen van 
een hogere regeling, waaraan de (formele) wetgever is gebonden. Een 
formele erkenning is niet voldoende. De specifieke status van grond
rechten kan via een onafhankelijke rechtspraak zijn institutionele inbed
ding krijgen;115 

- de rechter als het nodig is, ieder lager algemeen verbindend voorschrift 
aan een hoger algemeen verbindend voorschrift toetst. Het valt niet in 
te zien waarom een uitzondering gemaakt zal worden voor de formele 
wet. 

Tegenstanders van het toetsingsrecht wijzen daarentegen op het volgen
de: 
- knelpunten rondom de interpretatie van grondrechten zijn vaak van uit

gesproken politieke aard. De laatste beoordeling van de werkingssfeer 
van grondrechten zou daarom bij de wetgever als politiek orgaan moe
ten liggen. Die kan en moet politieke strijdpunten tot een oplossing 
brengen. De politieke invloed van de rechter zou anders weleens te 
groot kunnen worden.116 Juist het grondrecht op politieke participatie 
komt dan op gespannen voet te staan met de rechterlijke toetsing; 

- de 'vrijmoedigheid en onbekommerdheid' waarmee het recht zich in 
Nederland heeft kunnen ontwikkelen, is goeddeels te danken aan het 
gegeven dat de formele wetgever de jurisprudentie altijd nog via wet
geving kan doorkruisen en repareren;111 

- op rechterlijke uitspraken is - anders dan politieke - moeilijk terug te 
komen. Een rechterlijke beoordeling zal zeker onder verwijzing naar de 

112. Tweede advies, 34 e.v., Grondrechten 131 e.v. 
113. Grondrechten, 223, Tweede Rapport, 34 e.v., De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, 
34e.v. 
114. Vgl. B.M.J. v.d. Meulen,'Rechterlijke toetsing van wetgeving in Europees perspectief', 
J.P. Balkenende e.a. Bestuursrecht na 1992 (Zwolle 1989) 67. 
115. Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, 'Onafhankelijke rechtsvorming', De Hoge Raad der Nederlan
den, 216. 
116. Tweede rapport, 36. 
117. A.M. Donner, 'Het beleid van de rechter ten aanzien van grond- en mensenrechten', A.K. 
Koekoek (red.) Grondrechten, commentaar op hoofdstuk Ivan de herziene Grondwet (Nijme
gen 1982) 40 e.v. 



GRONDWET EN GRONDRECHTEN 219 

grondrechten een moeilijk modificeerbare en verstrekkende (politieke) 
invloed krijgen.118 

Overzien we de pro's en contra's van de gekruiste degens in het licht van 
de christen-democratische staatsvisie dan leidt dat tot een aantal overwe
gingen: 
- vooruitgrijpend op hoofdstuk IX kunnen wij stellen dat het staatsbestel 

zich moet kenmerken door een evenwichtig geheel van verantwoor
dingsplichten. Elk orgaan dat bevoegdheden uitoefent moet verant
woording schuldig zijn aan of onder controle staan van een ander or
gaan. Vanuit een oogpunt van checks en balances is het noodzakelijk 
dat de formele wetgever niet van een dergelijke verantwoordingsplicht 
wordt uitgesloten. Wetgeving en grondwetgeving zijn in één en dezelf
de hand. Daardoor bestaat er geen weerwoord tegen de grondwetsin
terpretatie door de wetgever. Om de plaats van de grondwetgever 'op 
te waarderen' zou de rechter een oordeel moeten kunnen uitspreken 
over de toelaatbaarheid van bepaalde regelgeving.119 

Rechterlijke organen verantwoorden zich via de plicht tot een openbare 
en schriftelijke motivering voor het toetsen van wetten. De vrees bij te
genstanders van de toetsing is echter dat de constitutionele rechter bij 
zijn beoordeling of wetten in overeenstemming zijn met de normen die 
eerder in het politieke proces zijn vastgelegd te extensief te werk zal 
gaan en daarmee de parlementair-democratische besluitvorming op 
wezenlijke onderdelen zal gaan hinderen; 

- de grondrechten geven uitdrukking aan constitutieve en richtinggeven
de rechtsbeginselen, waaraan elk publiek orgaan gebonden is. Institu
tioneel moet dat zijn vertaling krijgen; 

- bij de positivering van rechtsbeginselen moet er zoveel mogelijk sprake 
zijn van intersubjectiviteit (Vergelijk hoofdstuk IX). Bij wetgeving komt 
die onder meer tot uitdrukking in het feit, dat een enkelvoudige meer
derheid noodzakelijk is om wetten de status van geldend recht te geven. 
Voor het invoeren, veranderen of verwijderen van grondrechten is een 
gekwalificeerde meerderheid in de Staten-Generaal een vereiste. Een 
constitutionele rechter nu oordeelt over de 'grondwettigheid' van wet
ten en vindt in de grondwetgever als het ware zijn 'hoger' orgaan. In 
laatste instantie kan de Grondwetgever de eventuele constitutionele 
rechter corrigeren. 120 Eenvoudig is dat echter niet, omdat documenten 
van constitutionele aard van een andere orde zijn dan operationele wet
ten. 

Mede op basis van deze overwegingen is van christen-democratische zij
de uiteindelijk gepleit voor een toetsing van formele wetten aan recht-

118. Idem, 40. 
119. Vgl. Bestuursrecht na 1992, 68. 
120. Idem, 70. 
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streeks werkzame grondrechtsbepalingen.121 Bijkomende - meer prag
matische - argumenten daarbij waren: 
- de huidige inconsistentie van de Grondwet en de internationale erken

ning van het toetsingsrecht; 
- het feit dat de rechter bewijst een grote mate van terughoudendheid aan 

de dag te leggen bij de beoordeling van politieke besluiten. Daardoor 
wordt hettoetsingsrecht zeker niet zinloos,122 maar eerder zinvoller (ver
gelijk de eerstgenoemde tegenwerping). Van het toetsingsrecht kan een 
preventieve en zorgvuldigheidsbevorderende werking op de wetgever 
uitgaan.123 

Zou inderdaad tot toetsing worden overgegaan dan zal de grondwetgever 
- het hoogste 'publieke' orgaan - de rechter niet alleen via grondwets
wijziging moeten kunnen corrigeren, maar er ook voor moeten waken dat 
de toetsing niet zo extensief plaatsvindt, dat het politieke vrijheidsrecht 
- een grondrecht! - door de rechter als het ware geblokkeerd wordt. 

Tenslotte is het de vraag aan welke grondwetsbepalingen de rechter zal 
mogen toetsen als tot een introductie van het toetsingsrecht wordt over
gegaan. Moet hij zich beperken tot de rechtstreeks werkende bepalingen 
of ook de andere artikelen tot richtsnoer nemen? De laatste artikelen zijn 
grofweg in te delen in enerzijds bepalingen die de opzet en onderlinge ver
houdingen van de belangrijkste overheidsorganen regelen en anderzijds 
bepaalde sociale grondrechten.124 Ten aanzien van . de eerste categorie 
geldt dat zij zich richt op de staatsorganisatie. Een toetsingsrecht is op dat 
terrein niet zinvol. 
Bij de sociale grondrechten liggen de zaken ingewikkelder. Het boven
staande betoog probeerde immers aan te geven dat grondrechten diver
se, sterk samenhangende, dimensies kennen. Vrijheid zonder sociale ba
sis is een wassen neus. Waarom zou de rechter dan ook niet mogen be
oordelen of een wet, die een niet-rechtstreeks werkende grondrechtelijke 
bepaling uitwerkt, met deze bepaling in overeenstemming is?125 (Feitelijk 
is er al sprake van een ontwikkeling in die richting, nu de rechter hun wer
king binnen een bepaalde context intensiveert. Zo erkent de Centrale Raad 

121. Conform het CDA-verkiezingsprogramma 1989-1993 'Verantwoord voortbouwen' zal 
een aparte constitutionele rechter met deze toetsing moeten worden belast. 
122. Vgl. Het minderheidsstandpunt van de Staatscommissie van Advies inzake Grondwet 
en Kieswet, 34 e.v. 
123. Model voor deze onzorgvuldigheid staat sinds enkele jaren de vermaarde harmonisatie
wet collegegelden. De Haagse rechtbank-president oordeelde onder verwijzing naar het Sta
tuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat deze wet op een onderdeel op gespannen voet 
stond met het rechtszekerheidsbeginsel. (Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, 'De harmonisatiewet: on
schendbaarheid van de wet en schendbaarheid van het rechtzekerheidsbeginsel', Ars Aequi, 
jaargang 38-6 juni 1989, 578-592 en W. van Boven, 'Naar een schendbare wet?', Ars Aequi 
jrg. 39-3, maart 1990.) 
124. Vgl. Tweede rapport, 35. 
125. Grondrechten, 132. 
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van Beroep dat sociale grondrechten zich in bepaalde situaties lenen voor 
een rechtstreekse toepassing door de rechter.)126 

Vanwege de meer-dimensionaliteit van de grondrechten lijkt de aanvaar
ding van een dergelijke uitgebreide toetsing voor de hand liggen. Feit is 
echter dat met name bij de vormgeving van het ter realisering van de so
ciale grondrechten te voeren beleid politieke verschillen van inzicht zich 
pregnant kunnen manifesteren. Bovendien geven de sociale grondrech
ten voorzover geformuleerd als inspanningsverplichtingen de rechter 
weinig houvast voor een concrete toetsing. En ook is er bij het codificeren 
van sociale grondrechten niet zelden voorbijgegaan aan de klassieke 
grondrechten die met de sociaal grondrechtelijke gewaarborgde voorzie
ningen zijn gemoeid. Om deze redenen is het verstandig bij een mogelijke 
introductie van het toetsingsrecht de formele wetten slechts te 'onderwer
pen' aan toetsing van de rechtstreeks toepasbare grondrechten die onze 
Grondwet kent. 

4. Conclusies 
. 

De belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk zijn. 
- Het liberale denken over de samenleving in termen van hetzij individu 

en staat, hetzij markt en staat, miskent in zijn politieke implicaties de 
specifieke betekenis van maatschappelijke verbanden en hun sociale 
functies. De markt is voor christen-democraten zeker niet het integratie
kader, dat in beginsel garant staat voor rechtvaardige, dynamische en 
welvaartsbevorderende samenlevingsverhoudingen, zoals van de zijde 
van afweerliberalen wel wordt beweerd. Het 'do ut des'-uitgangspunt 
spoort niet met de christen-democratische beginselen van solidariteit 
en rentmeesterschap. 

- Het socialisme heeft met haar zwenking naar het revisionisme een te
rechte stap gemaakt naar de erkenning van de staat, de parlementaire 
democratie en de georiënteerde markteconomie. Ten onrechte is echter 
Marx' notie van vervreemding - tot uiting komend in een te geringe 
beschikkingsmacht over produktiemiddelen - niet uitgebouwd naar 
ook niet-economische samenlevingssferen. Zij is veeleer overwoekerd 
door bestedingsvraagstukken, die door de staat bevredigend zouden 
moeten worden opgelost. De betekenis van de zelfwerkzaamheid en 
maatschappelijke solidariteit is daarmee onder druk komen te staan. 

- Voor de christen-democratie doen scherpe begrenzingen tussen klassie
ke, sociale vrijheids- en sociale grondrechten gekunsteld aan. Klassieke 
grondrechten bakenen onder meer kwalitatief eigensoortige sociale 
functies van elkaar af, die om verwerkelijking in het leven van alledag 
vragen. Daarbij zijn de maatschappelijke verbanden elkaar tot 'hand en 

126. E.M.H. Hirsch Ballin, 'Werking en verwerkelijking van grondrechten', Begrensde 
vrijheid, 139. 
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voet'. Zij realiseren vaak de voorwaarden waarbinnen zij over en weer 
kunnen functioneren en bewegen zich daarbij mede op sociaal-grond
rechtelijk terrein. De overheid moet dat honoreren en - indien nodig -
materieel mogelijk maken. 

- In de Grondwet zou meer dan tot nu toe het geval is de klassiek-rechts
statelijke dimensie van sociale grondrechten tot uitdrukking gebracht 
moeten worden (sociale zekerheid, volksgezondheid, enzovoorts). 

- Krachtens de grondrechten is de overheid, naar christen-democratisch 
inzicht verplicht om garant te staan voor een samenlevingsorde, waarin 
voldoende plaats is voor de verwerkelijking van klassieke grondrechten 
door alle burgers. In die zin is een 'horizontalisering' van grondrechten 
- via wetgeving, bestuur dan wel rechterlijke uitspraak - gewenst. Op 
het niveau van de afzonderlijke verbanden wijst de christen-democratie 
derdenwerking in die zin af, dat het grondwettelijk gewaarborgde begin
sel van rechtsgelijkheid niet rechtstreeks overgeplant mag worden naar 
de private sfeer. Een en ander zou een miskenning van de klassieke 
grondrechten betekenen. Alleen om zwaarwegende redenen mag de 
overheid de private rechtsvorming aan grenzen binden. 

- Wetgeving op het terrein van de gelijke behandeling kan, gegeven de 
grote diversiteit van samenlevingskringen, van hun oriëntaties en nor
mativiteit maar in zeer beperkte zin algemene verbodsbepalingen ople
veren. Reden waarom in christen-democratische kring altijd veel waar
de is gehecht aan toetsing door de rechter in het concrete geval. Toch 
kan de christen-democratie het daarbij niet laten. Zwaarwegende ge
rechtvaardigde belangen kunnen in het geding zijn (de persoonlijke 
waardigheid die onlosmakelijk is verbonden met zaken als geslacht, af
komst, seksuele geaardheid etc.) die om wettelijke bescherming vragen. 
Generieke wetsbepalingen zullen ·al snel geen recht doen aan de enor
me sectorale verscheidenheid van oriëntaties en derhalve aan de con
text waarbinnen burgers onderscheid maken. Waar de formele wetge
ver met gerichte bepalingen wil werken is het nodig voor de verschillen
de terreinen van het leven eigen normen op te stellen. 

- De internationale verdragen bieden meer dan de nationale Grondwet 
aangrijpingspunten voor de institutionele vertaling van grondrechten. 
Deze rechten zijn vaak gedefinieerd in termen van sociale functies. In 
Europees verband zullen de lidstaten van de EG een eigen grondrech
tenconventie op moeten stellen, die recht doet aan de constitutionele 
tradities van de lidstaten, tot uitdrukking komend in nationale Grond
wetten en internationale verdragen. Om die reden kan niet worden vol
staan met aansluiting bij het EVRM en het ESH. 

- Als in Nederland conform de wens van het CDA-verkiezingsprogramma 
1989-1993 'Verantwoord voortbouwen' een speciaal hof formele wetten 
mag gaan toetsen aan de Grondwet, zal dit hof bij het beoordelen van 
wetten alleen moeten kunnen refereren aan rechtstreeks toepasbare 
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grondrechten. Weliswaar lijkt, vanwege de meer-dimensionaliteit van 
de grondrechten een toetsing van wetten aan sociale grondrechten voor 
de hand te liggen, maar omdat deze grondrechten als inspanningsver
plichtingen zijn geformuleerd en de politieke verschillen van inzicht over 
de vormgeving van die inspanning groot zijn, is het vooralsnog niet op
portuun formele wetten aan deze bepalingen te laten toetsen. 
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Hoofdstuk VIII. Hergroepering van 
verantwoorde! ij kheden 

1. Inleiding 

224 

Het is de bedoeling in dit hoofdstuk wat systematischer in te gaan op de 
gevolgen van de christen-democratische filosofie voor het feitelijke over
heidsbeleid. Aan de hand van een aantal uitwerkingen zal worden aange
geven hoe het bovenstaande richting geeft aan de christen-democratische 
antwoorden op hedendaagse vraagstukken. Uiteraard kunnen niet alle ter
reinen waarop de overheid actief is aan de orde komen. De selectie die is 
gemaakt, is enigszins arbitrair, maar niet willekeurig. Hedendaagse maat
schappelijke ontwikkelingen en problemen zijn sturend geweest voor de 
keuzen. De overheid moet immers werken in een samenleving die sterk 
aan veranderingen onderhevig is. Soms zijn de daarmee gemoeide trends 
zo verstrekkend, dat de 'breukvlakken' tussen politieke partijen zich vooral 
rond de verwante thema's groeperen. Die thema's geven dynamiek aan 
de politiek. Zij bepalen in niet geringe mate de actuele politieke discussies. 

Zo is er in de eerste plaats de toenemende behoefte tot persoonlijke pro
filering. De meeste toekomstscenario's, die op dit moment de ronde doen 
(Toffler,1 Naisbitt,2 alsook de relevante publikaties van het Sociaal Cultu
reel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), 
leggen daar sterk de nadruk op. De profilering uit zich in woonstijlen, kle
ding, verschillende vormen van vrijetijdsbesteding, verschillen in seksu
eel gedrag, godsdienst of artistieke belangstelling en dergelijke. Onze sa
menleving is sterk multicultureel geworden. Levensbeschouwelijke op
vattingen lopen sterk uiteen. De pluriformiteit van de huishoudenssamen
stellingen en van de arbeidsparticipatie neemt krachtig toe. 

Deze maatschappelijke trend plaatst de politiek voor een aantal wezenlijke 
vraagstukken. Vanwege de toenemende verscheidenheid in lotsverbon
denheid bijvoorbeeld, ziet de overheid zich geconfronteerd met een grote 
verscheidenheid aan wensen en verlangens. Ongehuwd samenwonenden 
die àls gehuwden behandeld willen worden, deponeren hun wensen op 
hetzelfde overheidsbord als mensen in niet-huwelijkse relaties, die de ge
lijke behandeling niet willen. Hoe moet de overheid met de verschillende 
leefverbanden - huwelijkse samenlevingsvormen en niet-huwelijkse sa
menlevingsvormen, samenwonenden, homofiele tweerelaties - om
gaan op het terrein van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, de sociale ze
kerheid, de volkshuisvesting en het erfrecht? In welke banen moet zij het 
gedrag leiden? Dit hoofdstuk grijpt twee publikaties van het Wetenschap-

1. Vgl. J. Naisbitt, Megatrends, Ten New Directions Transforming our Lives, New York 1984. 
2. Vgl. A. Toffler, De derde golf, Utrecht/Antwerpen 1983. 
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pelijk Instituut voor het CDA aan, te weten het rapport '1 + 1 = samen, een 
christen-democratische bijdrage tot de gedachtenvorming over huwelijk
se en niet-huwelijkse tweerelaties'3 en het beleidsadvies 'Armoede en par
ticipatie'4 van het Sectoroverlegorgaan Sociaal, Economisch en Financieel 
Beleid van het Wetenschappelijk Instituut, om te illustreren welk antwoord 
de christen-democratische visie daarop - op onderdelen - geeft. 

Het tweede traject, waarop de neiging tot profilering zich sterk doet gelden, 
is op het niveau van de maatschappelijke organisaties. De wens om zelf ver
antwoordelijkheden ter hand te nemen lijkt bij brede lagen van de bevolking 
aanwezig te zijn. Trefwoorden zijn pluriformiteit, emancipatie en 'eigen
meesterschap'. Mensen willen niet onder verwijzing naar publieke instan
ties gevrijwaard zijn van de zorg voor elkaar. Helaas zijn de voorwaarden, 
die de sociale infrastructuur biedt om bijvoorbeeld op de zorgverlening, de 
kennisoverdracht, de vorming en de maatschappelijke dienstverlening een 
eigen stempel te zetten, ontoereikend. Welke maatregelen de christen-de
mocratie wil nemen om het maatschappelijk initiatief en het georganiseer
de sociale leven nieuwe impulsen te geven, zal worden geïllustreerd met de 
christen-democratische visie op de zorgsector en het onderwijs. Twee rap
porten van het Wetenschappelijk Instituut zullen daarbij richtinggevend zijn: 
'Zorgvernieuwing door structuurverandering'5 en 'Ruimte voor kwaliteit'6 • 

Snelle technologische ontwikkelingen en de gerichte toepassing van tech
nieken in produktieprocessen vergroten het innoverend vermogen van 
het bedrijfsleven. Die innovatie is geen neutrale aangelegenheid. 
Werkgelegenheidsvraagstukken, milieu-technische zaken en ethische di
lemma's - die soms ook de gerechtvaardigde belangen van burgers en 
hun verbanden raken - zijn met de technologische vernieuwing verwe
ven. Vraag is dan welke verantwoordelijkheid de overheid heeft voor het 
technologisch onderzoek, de diffusie van technologische know-how, de 
verantwoor<le toepassing van nieuwe technieken, de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, en voor de scholing en bijscholing van werknemers. 
Welke eisen kan en moet de overheid stellen aan nieuwe medische tech
nieken in bijvoorbeeld de sfeer van de voortplanting (reageerbuisbevruch
ting, kunstmatige inseminatie, draagmoederschap)? Aan de hand van 
deze vragen zullen de opvattingen van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA en het CDA (volgens zijn verkiezingsprogramma) de revue 
passeren. De visie van het Wetenschappelijk Instituut treedt met name 
naar voren in de rapporten 'Technologie in een verantwoordelijke samen
leving'7 en 'Zinvo1 leven'.8 

3. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1 + 1 = samen, een christen-democratische bij
drage tot de gedachtenvorming over huwelijkse en niet-huwelijkse tweerelaties, 's-Graven
hage 1986. 
4. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Armoede en participatie, Deventer 1990. 
5. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Zorgvernieuwing door structuurverandering. 
Volksgezondheid en maatschappelijke dienstverleving, Deventer 1987. 
6. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Ruimte voor kwaliteit, Deventer 1989. 
7. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Technologie in een verantwoordelijke samenle
ving, Deventer 1987. 
8. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Zinvol leven. Een christen-democratische bijdra

-+ 
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Een andere (hier en daar sluipende) onderstroom in de loop der maat
schappelijke ontwikkelingen is geschetst door het rapport 'Van verzor
gingsstaat naar verzorgingsmaatschappij' .9 Het signaleert het afschuiven 
van afwegingsproblemen op de stoep van de overheid. Lastige vraagstuk
ken nemen burgers en maatschappelijke verbanden niet meer in volle ver
antwoordelijkheid op zich.10 De staat als integratiekader bij uitstek. Op veel 
maatschappelijke terreinen heeft zich dit fenomeen voorgedaan. Voor mi
lieuproblemen, sociale welzijnsvraagstukken, goede huisvesting, toerei
kend onderwijs of afdoende gezondheidszorg zou de overheid de eerst 
verantwoordelijke zijn. Het gevolg is behalve de eerder geschetste sociale 
leegte,11 dat lusten en lasten niet meer in de samenleving zelf worden af
gewogen en de overheid als nahinkende 'trouble-shooter' de gevolgen 
voor de kiezen krijgt. Dit fenomeen is met name aangesneden door 'Ge
spreide verantwoordelijkheid', het rapport over de economische orde. Het 
rapport pleit voor een hergroepering van verantwoordelijkheden in de so
ciaal-economische sfeer, die moet leiden tot onder andere een intensive
ring van de werkloosheidsbestrijding. Voor een geheel andere sector 
heeft het CDA-rapport 'Samen werken aan wonen' de richting aangege
ven voor de structurele hergroepering van verantwoordelijkheden (in de 
volkshuisvestingssfeer). Beide stukken zullen hieronder voor het voetlicht 
komen. 

De milieuproblematiek drukt de wereldbevolking al harder met de neus op 
de feiten. De waarschuwende vinger van de Club van Rome (1971), de 
OECD-publikatie 'Dur common future'(1979) en het befaamde rapport van 
de Commissie-Brundtland (1987) hebben hun uitwerking niet gemist. De 
problemen zijn dan ook immens. De lucht wordt bedreigd door de uitstoot 
van kooldioxide, methaan, chloor-fluor-koolwaterstoffen, stikstofoxiden. 
Het enorme energiegebruik, de explosieve toename van de mobiliteit en 
de immense groei van de hoeveelheid afvalstoffen staan aan de wieg van 
deze problemen. Op de waterkwaliteit wordt een steeds grotere aanslag 

➔ 

ge aan de discussie over draagmoederschap, kunstmatige inseminatie, gift en in vitro ferti· 
lisatie, Deventer 1988. 
9. Christen Democratisch Appèl, Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij, 's-Gra
venhage 1983. 
10. Wetenschappelijke instituten CDA, Gespreide verantwoordelijkheid, (Den Haag 1978) 87. 
11 . Vgl. het hoofdstuk 'Le vide social' van Donzelots publikatie L'invention du social, 49-72. 
Vgl. ook de volgende analyse van A. de Tocqueville (J.M.M. de Valk (red.), A. de Tocqueville, 
Democratie en revolutie (Amsterdam 1971) 216. 
'Ik zie dan voor mij een ontelbare massa van in alle opzichten gelijke mensen, die egocen
trisch bezig zijn met het rusteloos najagen van de onbeduidende, burgerlijke genoegens 
waarop zij hun zinnen hebben gezet. leder op zichzelf genomen vormt een eigen wereldje 
waarbuiten het lot der anderen zich voltrekt [ ... ). Boven al deze individuen torent een enorm 
bevoogdend machtsapparaat als enige instantie die hun welzijn garandeert en hen van de 
wieg tot het graf begeleidt. Het is allesomvattend, voorziet en regelt alles tot in details, en 
wel met fluwelen handschoenen [ ... ]. Het probeert de onderdanen hopeloos gefixeerd te 
houden in een staat van onmondigheid. Het stelt het op prijs dat zij een aangenaam leven 
hebben, mits hun gedachten en verlangens zich maar niet richten op iets anders dan hun 
welverzorgd bestaan. Het spant zich gaarne voor hun welvaren in, mits het zelf mag uitma· 
ken waaruit dat bestaat en het zelf de enige instantie blijft om dat welvaren tot stand te bren
gen.' 
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gepleegd door de lozingen van fosfaat (wasmiddelen, afvalwater, mest, 
zuiveringsslib) en van chemische afvalstoffen. De bodem tenslotte is ver
zadigd van de ammoniak ten gevolge van met name landbouw en vee
teelt. Het milieubeleid mag niet blijven steken in intenties. De milieuwaar
den zullen geïntegreerd moeten zijn in het handelen van consumenten, 
producenten, ondernemingen, landbouwbedrijven. Op welke manier de 
overheid de burgers en ondernemingen kan en moet confronteren met de 
gevolgen van hun handelen, is een belangrijke vraag. Vermaatschappelij
king van het milieuvraagstuk heeft bovendien pas kans van slagen als de 
internationale dimensie niet uit het oog wordt verloren. Hieronder passe
ren beleidsvoorstellen van christen-democratische origine de revue, die 
bij willen dragen aan de oplossing van de milieuproblematiek. Het rapport 
over de 'Economische groei', van het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA12, het werkstuk 'Van plan naar werkelijkheid' van de CDA-Tweede Ka
merfractie13 (Commissie-Milieubeheer) en het verkiezingsprogramma 
'Verantwoord voortbouwen'14 staan daarbij centraal. Bij de behandeling 
van de aangesneden thema's zullen telkens weer de drie vlakken van de 
publieke gerechtigheidsnorm (waarborg-, aanspraak- en normerend ka
rakter) als invalshoek dienst doen . 

2. Publieke erkenning van lotsverbondenheid 

2. 1 Waarborgen voor lotsverbondenheid 

Het samenleven van mensen in een-'tweerelatie' reikt verder dan de privé
sfeer. De overheid is zich in de loop van de tijd gaan bemoeien met het 
duurzaam samenleven van mensen in gezins- of familieverbanden. Zij 
moet zich er ook mee bemoeien, aldus het rapport '1 + 1 = samen' van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, omdat zij ook bij familiebetrek
kingen recht tot gelding dient te brengen. De institutionalisering van de 
'lotsverbondenheid' spruit voort uit de feitelijk gegroeide noodzaak van 
rechtsbescherming. Het huwelijk, de duurzame tweerelatie, heeft immers 
een 'historisch zedelijke lading: het is geen contract dat partijen sluiten, 
waarvan zij naar believen de inhoud kunnen bepalen'.15 De tweerelatie 
kent - voorzover deze in vrijwilligheid aangegaan wordt - een 'intrin
sieke waarde', die door de overheid en de burgers erkend moet worden 
(het waarborgkarakter). De overheid moet voor een wettelijk kader zorgen, 
dat deze relationele eenheid voor aantasting behoedt en dat de voorwaar
den schept voor haar feitelijke verwezenlijking. 

Voor de christen-democratie liggen de essentialia van de tweerelatie in de 
wederzijdse zorgplicht, die voortvloeit uit het gegeven dat partners voor 

12. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Economische groei. Een christen-democrati
sche beschouwing, Deventer 1989. 
13. Van plan naar werkelijkheid, Nota ter beoordeling en aanscherping van het NMP, CDA
Tweede Kamerfractie, Commissie-Milieubeheer, 1989. 
14. Christen Democratisch Appel, Verantwoord voortbouwen, 's-Gravenhage 1989. 
15. 7 + 7 "'samen, S.S. 
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elkaar verantwoordelijk willen zijn .16 Trouw in affectieve lotsverbonden
heid maakt de kern uit van de betreffende relaties.11 Er is geen sprake van 
een optelsom van twee personen, maar van een eenheid die ook om er
kenning van overheidswege vraagt. Rondom die erkenning speelt mo
menteel een tweetal problemen. In de eerste plaats voert de overheid op 
sommige beleidsterreinen een tweeslachtig beleid door gehuwden nu 
eens als samenwonende enkelingen te behandelen en dan weer als rela
tionele eenheid (bijvoorbeeld bij de sociale zekerheid). In de tweede plaats 
stelt de overheid niet-huwelijkse tweerelaties soms op één lijn met ge
huwden. Criteria zoals de duur van het samenwonen en het deel uitmaken 
van een economische eenheid bepalen dan of de partners op eenzelfde 
manier als echtgenoten worden behandeld. Beide problemen vloeien 
voort uit de omstandigheid dat de overheid zelf is gaan bepalen welk type 
relatie mensen met elkaar hebben. Het rapport '1 + 1 = samen' wil daaren
tegen uitgaan van de keuzevrijheid van burgers. Daar waar mensen zelf te 
kennen geven dat zij als relationele eenheid beschouwd willen worden, zal 
de overheid die vrijheid moeten respecteren en beschermen en haar be
leid daar consequent op moeten afstemmen. Deze lotsverbondenheid nu 
beperkt zich niet (meer) tot heterofiele relaties. Waar homofiele partners 
de overheid te kennen geven een duurzame relatie te vormen, die geken
merkt wordt door wederzijdse affectie en trouw, staat de overheid voor de 
vraag of hen een aan het huwelijk gelijkwaardige rechtspositie moet wor
den toegekend . Het rapport '1 + 1 = samen' beantwoordt die vraag posi
tief. Anders ligt dat voor die mensen die samenwonen en materieel-finan
cieel voor elkaar willen opkomen, maar in vergelijking met echtgenoten 
een geheel ander type relatie kennen (bijvoorbeeld twee bejaarde vrien
dinnen, twee broers die vrijgezel zijn gebleven en samen lief en leed willen 
delen). Toch hebben ook zij recht op de erkenning van hun specifieke lots
verbondenheid. Het rapport breekt dan ook een lans voor de publieke er
kenning van zowel: 
a. homofiele tweerelaties - samenlevers genoemd - die via vrijwillige ~ 

registratie hun lotsverbondenheid erkend willen zien. Hen komt een 
met het huwelijk vergelijkbaar 'rechtsinstituut' toe; 

b. samenwoners, dat wil zeggen geregistreerde 'economische' tweerela
ties. Deze personen willen alleen de financiële lotsverbondenheid er-
kend zien. . 

Deze categorieën van mensen zullen door de overheid elk voor zich weer 
anders behandeld moeten worden dan: 
c. voordeurdelers, mensen die zich niet als behorend tot een tweerelatie 

laten registreren en op alle terreinen van het overheidsbeleid conse
quent als enkelingen behandeld willen worden; 

d. alleenstaanden, dat wil zeggen: eenpersoonshuishoudens. 

De erkenning van de lotsverbondenheid moet het overheidsbeleid inte
graal kenmerken. Het respect voor de eigen aard van de tweerelaties dient 
tot uitdrukking te komen in het materieel voorwaardenscheppende en een 

16. Idem, 62. 
17. Idem, 63. 
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- daar ook vaak mee verbonden - normerend overheidsoptreden (ver
gelijk de in voorgaande hoofdstukken bepleite institutionele planning, de 
bescherming van sociale functies en de klassiek-rechtsstatelijke beleids
vereisten). Op beide zullen we hieronder kort ingaan. 

2.2 De vloeren in het bestaan 

a. Inkomen 
Het wettelijk minimumloon zal voldoende moeten zijn om te voorzien in 
de financiële behoeften van de partners en hun eventuele kinderen. Ach
terliggende waarde is de 'keuzevrijheid van partners om een rolverdeling 
te kiezen die men zelf wenst'. 18 Het loon dient dan ook in beginsel (sekse
neutraal) afgestemd te zijn op een 'relatiemodel' met één kostwinner. Niet 
te ontkennen valt echter dat de representativiteit van djt model afneemt. 19 

Zeer uiteenlopende leefpatronen doen zich immers voor: alleen- en twee
verdieners al of niet in deeltijd, gezinnen met lage en hoge inkomens, met 
en zonder kinderen. De pluriformiteit van de huishoudenssamenstelling 
en arbeidsparticipatie knaagt dan ook aan de vooronderstellingen die aan 
het wettelijk minimumloon ten grondslag liggen.20 Dat ontslaat de over
heid naar christen-democratisch inzicht evenwel niet van de plicht om de 
koopkracht van huishoudens, die zijn aangewezen op het wettelijk mini
mumloon, op een zodanig peil te houden, dat een 'volwaardig' gezinsle
ven met keuzevrijheid ten aanzien van de rolverdeling tussen partners 
mogelijk blijft. 'Een gezinsvriendelijk beleid mag niet worden verdrongen 
door een rigoureus streven naar individualisering.'21 Voorzover uit sociaal
economische overwegingen het minimumloon toch nominaal moet wor
den verlaagd, zal er een compensatie moeten zijn voor huishoudens, 
waarin meerdere personen van één minimuminkomen afhankelijk zijn. 

b. Sociale zekerheid 
Het niveau ,van inkomensvervangende bijstand zal een vergelijkbare vloer 
in het bestaan moeten waarborgen. 
'Gezinsuitkeringen' zullen ook moeten worden toegekend aan samenle
vers (homofiele relaties) en samenwoners. Een relationele benadering, 
die rekening houdt met de lotsverbondenheid, is immers noodzakelijk. De 
feitelijke toekenning van een dergelijke uitkering zal afhangen van de 
vraag of de gegadigden tegenover de overheid kenbaar hebben gemaakt 
dat zij als eenheid behandeld willen worden. Voordeurdelers zullen niet 
als een met het huwelijk vergelijkbare eenheid mogen worden behandeld. 
Conform hun kennelijke wens worden zij als individuen behandeld. Hoog
uit mag rekening worden gehouden met het draagkrachtverhogende ef
fect van het feit dat zij onder één dak wonen. 
Ook in de sfeer van de volks- (onder andere AOW, AWW, AAW) en de 
werknemersverzekeringen (ZVV, WAO, DWV, RWW etc.) zal de 'kennelijke 

18. Economische groei, 63. Program van Uitgangspunten, art. 52. 
19. Economische Groei, 69. 
20. Idem, 69. 
21. Idem, 70. 



wens' van gehuwden, samenlevers en -woners 'tot puplieke erkenning 
door moeten werken'.22 Uitkeringsniveaus moeten ook hier afgestemd zijn 
op de leefeenheid (geregistreerde tweerelatie of alleenstaande). 'Mocht 
dit sociale uitgangspunt in strijd komen met de EG-richtlijnen, dan dienen 
deze richtlijnen te worden heroverwogen.'23 De introductie van draag
krachtelementen in de werknemersverzekeringen en de ter zake afgespro
ken bovenwettelijke regelingen moet dan ook worden overwogen.· 

c. Belastingen 
De wens van gehuwden, samenlevers en samenwonenden, om als een
heid te worden behandeld, moet de belastingwetgever honoreren. Dit is 
het beste te realiseren met het zogenaamde splitsingsstelsel, dat het mo
gelijk maakt om bij het bepalen van de belastbare som uit te gaan van het 
totale inkomen van de tweerelaties. Voor het naar draagkracht bepalen 
van de fiscale verplichtingen is het gegeven immers essentieel of iemand 
alleen of met meer personen van een inkomen moet leven. Voordeurde
lers en alleenstaanden zullen ook hier als individuen worden behandeld. 

2.3 Normerend overheidsoptreden 

De scheidslijn tussen het materieel-voorwaardenscheppende en het nor
merend overheidsoptreden is niet ragfijn te trekken. Beide liggen in el
kaars verlengde. Via wettelijke bepalingen normeert de overheid bijvoor
beeld de loonverhoudingen op de arbeidsmarkt. Immers, ook bij het vast
stellen en handhaven van normerende familierechtelijke bepalingen gaat 
het vaak om het veiligstellen van de 'vloeren in het bestaan'. Op een aantal 
van die bepalingen gaan wij hieronder in. 

a. Levensonderhoud 
Zo is er in de eerste plaats de wettelijke plicht van echtgenoten om in el
kaars levensonderhoud te voorzien.24 Het rapport wil de werkingssfeer van 
deze wettelijke bepalingen uitbreiden tot de eerdergenoemde samenle
vers en samenwoners (vrijwillig geregistreerde tweerelaties). 

b. Alimentatie 
Komt het tot een ontbinding van de relatie, dan resteert in beginsel de 
plicht tot het verlenen van alimentatie. Deze plicht zou behalve voor uiter
aard gehuwden ook moeten gaan gelden voor samenlevers en samenwo
nenden. Voordeurdelers hebben daarentegen geen wettelijke onder
houdsplicht. Hun zal bij een breuk in de relatie in beginsel geen alimenta
tieplicht opgelegd kunnen worden. Voor de overheid zijn zij immers sa
menwonende alleenstaanden. 

c. De positie van het kind 
Voorts zijn juridische ouders wettelijk verplicht in het onderhoud van hun 

22. 1 + 1 = samen, 129. 
23. Armoede en participatie, 53. 
24. 7 + 1 = samen, 59. 
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kinderen te voorzien. Op de vraag of samenlevers ook een recht op adop
tie moeten krijgen, antwoordt het rapport met twee modellen. In model A 
wordt de huidige wettelijke barrière voor het verzoek tot adoptie wegge
nomen. Uitgangspunt is de publieke erkenning van lotsverbondenheid. In 
model B zullen samenlevers daarentegen niet kunnen adopteren. Het juri
disch construeren van een twee-vader- of een twee-moederschap stelt 
deze tweerelatie te zeer op een lijn met het huwelijk. Tussen beide blijven 
essentiële verschillen bestaan. De overheid moet daar rekening mee hou
den. Het voogdijschap biedt samenlevers eventueel een aanvaardbaar al
ternatief. Het voogdijschap creëert geen bloedverwantschap en navenan
te familierechtelijke betrekkingen. De verschillen tussen de modellen A en 
B werken door naar het wettelijk erfrecht, de uitoefening van het ouderlijk 
gezag, de wettelijke onderhoudsplicht en het onderlinge vruchtgenot, die 
immers alle slechts van toepassing zijn op juridische ouders. Voor samen
woners speelt dit hele probleem - als tweerelatie! - niet; zij wensen al
leen een financiële lotsverbondenheid. Van familierechtelijke betrekkin
gen is dan in het geheel geen sprake. 

3. Pluriformiteit in de onderwijssector 

In het onderwijs gaat het om de vorming en toerusting van leerlingen tot 
verantwoordelijkheid. Het onderwijs is voor leerlingen een brug naar deel
name aan het maatschappelijk leven. Het dient de onderwijsontvangers 
een behoorlijke mogelijkheid te geven tot verdere vorming in studie en 
beroep.25 De kennisoverdracht, waar dat mee gepaard gaat, zal altijd peda
gogisch zijn ingebed.26 Centraal in het onderwijs staat het zogenaamde pe
dagogisch-vormdende motief. Dat vooral in het onderwijs het geschetste 
klimaat van pluriformiteit, emancipatie en 'eigenmeesterschap' door
werkt, is da'n ook niet verwonderlijk. De betrokkenheid van ouders en sym
pathisanten, leerlingen en studenten bij de vorming en kennisoverdracht 
is de laatste decennia geïntensiveerd? Betrokkenen willen meespreken 
over de vormgeving van het schoolbeleid. Jongeren willen eigen keuzen 
maken en waar mogelijk hun eigen opleiding mee helpen samenstellen. 
Het ideaal van de gespreide verantwoordelijkheid vindt, gegeven het eer
der geschetste sociaal-culturele klimaat, in het onderwijs sociologisch ge
zien een vruchtbare bodem. Vraag is waar en op welke manier de over
heid het eigen initiatief van burgers kan honoreren en ondersteunen. 
Maar ook om andere redenen is het eigen initiatief in het onderwijs van 
belang. Het onderwijs moet jongeren - vooral ook die uit achterstands
groepen - zicht bieden op een succesvolle schoolloopbaan, waarmee 
aansluiting mogelijk is op de arbeidsmarkt. In dat opzicht kent ons onder
wijsbestel nog veel tekortkomingen. De aansluiting tussen schoolsoorten 
schiet tekort. De afstemming tussen het onderwijstraject en de arbeids-

25. Ruimte voor kwaliteit, 91. 
26. Idem, 69. 
27. Idem, 19. 
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markt is voor verbeteringen vatbaar, de zorg voor de kwetsbare leerlingen 
laat soms te wensen over en de relatie tussen regulier en speciaal onder
wijs is niet altijd optimaal.20 · 

En juist de onderwijsvernieuwing, die in dat opzicht nodig is, zal van scho
len zelf moeten uitgaan. Zij zijn in eerste aanleg verantwoordelijk voor het 
onderwijs en niet de overheid. Daarom moeten zij de schoolorganisatie en 
functie-opbouw kunnen afstemmen op de taak alle jongeren een toerei
kende opleiding te bieden. Vooral de kwetsbaren zijn daarmee gebaat. 
Schoolbesturen en directies zouden leerkrachten moeten kunnen vrijstel
len, die de zorgverbreding aanpakken, maatwerk leveren en leerlingen 
persoonlijk begeleiden, zodat ook al vroeg leerachterstanden worden ont
dekt. Gerichte activiteitenplannen, waar deskundigen binnen de school
muren veel tijd insteken, kunnen daarbij van grote betekenis zijn. De ver
antwoordelijkheid voor de begeleiding van leerlingen hoeft dan niet meer 
uitbesteed te worden aan professionele diensten, maar kan binnen de 
school zelf plaatsvinden. Een keurslijf van bepalingen, die samenhangen 
met allerlei bekostigingsvoorwaarden, staat dat momenteel in de weg. 
Autonomievergroting is nodig ten aanzien van de inhoud van het onder
wijs. Vooral ook leerlingen die praktisch zijn ingesteld, zullen 'niet tussen 
de wal en het schip mogen belanden. Het risico is dan te groot dat zij na 
jarenlang ploeteren met allerlei theoretische vakken na afloop van hun 
leerplichtige leeftijd nog geen diploma op zak hebben en zich scharen bij 
de risicogroep van de te-laag-geschoolden. Daarom zal een school een 
breed pakket van vakken in huis moeten hebben en het onderwijs op de 
talenten van leerlingen af moeten kunnen stemmen. De oriëntatie op het 
beroep mag niet het stiefkind van de onderwijsvernieuwing worden. 
Daarnaast is het nodig dat scholen zich bekommeren om de afstemming 
van hun handelen op hun omgeving. Waar bijvoorbeeld de afstemming 
tussen schoolsoorten tekort schiet, ontstaan problemen van aansluiting, 
voortijdige schoolverlating en demotivatie. Waar het onderwijs te weinig 
is afgestemd op de arbeidsmarkt, resulteert dat in te weinig op de praktijk 
toegesneden opleidingen. Waar geen contacten met welzijnsinstellingen 
van de grond komen, ontstaat hooguit een geïsoleerde hulp aan kinderen 
uit achterstandsgroeperingen. In dat kader is het nodig dat scholen regel
matig in contact treden met een nader te bepalen aantal scholen van voor
of vervolgonderwijs, buitenschoolse instellingen en - waar van beteke
nis - arbeidsmarktorganisaties. De afstemming op de samenleving gaat 
dan van scholen zelf uit. Dan is er geen sprake van een bureaucratische 
coördinatie via de overheden, maar van een rechtstreekse afstemming 
vanuit de scholen zelf. 
Daarnaast zijn goede verhoudingen tussen het regulier en speciaal onder
wijs nodig. Te weinig worden scholen geconfronteerd met de gevolgen 
van hun verwijzingsgedrag. Het 'verwezen' kind is uit beeld; een aanspo-

28. Daarom is het goed, dat de regering bij haar sociale vernieuwingsbeleid veel aandacht 
aan het onderwijs schenkt. Zij zal daarbij echter wel, juist ten behoeve van de zwakkeren, een 
beleid moeten kiezen dat de verantwoordelijkheden van de onderwijsinstellingen veeleer 
van binnenuit versterkt dan van buitenaf - via een overdaad aan overheidsinterventies -
beknot. (Vgl. A. Klink, 'Scholen wacht grote taak', Trouw, 26-6-1990.) 
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ring tot een goed zorgverbredingsbeleid in het 'gewone' onderwijs is 
soms onvoldoende voorhanden. Daarom moeten de relaties tussen beide 
schooltypen bestuurlijk en onderwijskundig worden versterkt. Samenvoe
ging van het bestuur en beheer is - waar dat kan - nodig met het oog 
op de kwetsbare leerlingen. 

Met dit alles wordt nogal wat van scholen gevergd en verwacht. Een ge
profileerd schoolbeleid, een open oog voor maatschappelijke ontwikkelin
gen, een breed vakkenaanbod en een deskundige begeleiding van leerlin
gen stellen grote eisen aan het management van scholen. Zonder een ver
groting van een bestuurlijk draagvlak van scholen zal dat niet gaan. Een 
dilemma doet zich hier voor. Hoe kan het onderwijs geografisch toegan
kelijk en evenwichtig naar richting gespreid blijven, waar de druk tot 
schaalvergroting toeneemt? Betrekkelijk kleine scholen zijn nauwelijks in 
staat om zelfstandig een breed onderwijsaanbod aan te bieden, zich op 
onderwijs-inhoudelijk front te profileren en om de relaties met collega
scholen en andere maatschappelijke verbanden te onderhouden. Centrale 
vraag is hoe de waarden van bereikbaarheid en een evenwichtige sprei
ding van scholen naar richting te combineren zijn met de bepleite vergro
ting van de verantwoordelijkheid van scholen. 

Aan de hand van de taken die de overheid op onderwijs-politiek terrein 
heeft, is aan te geven op welke manier het overheidsbeleid de gespreide 
verantwoordelijkheid hier kan ondersteunen. Achtereenvolgens stelt het 
rapport 'Ruimte voor kwaliteit' aan de orde: 
- de bekostiging van het onderwijs (financiële toegankelijkheid); 
- de planning van onderwijsvoorzieningen (ideële en geografische toe-

gankelijkheid); 
- de kwaliteit van (de) onderwijs(-structuur). 

3. 1 Aanspr{Jken voor burgers en scholen; bekostiging en planning 

Het rapport kiest voor een bekostigingssystematiek, die aansluit bij de 
eigen verantwoordelijkheid van scholen. Na een afweging van het decla
ratiestelsel, de formatiebudgettering en de lump sum-financiering komt 
het rapport tot de conclusie dat de laatstgenoemde methode de voorkeur 
verdient. Het declaratiestelsel blijkt te veel uit te nodigen tot gedetailleer
de regelgeving en een bureaucratische beheersing van het onderwijs. Het 
formatiebudgetteringssysteem kent voordelen, maar breekt principieel 
niet door het bestaande woud van regelgeving heen. Dit vanwege de de
claratie-elementen die erin zijn verwerkt. De lump sum-bekostiging geeft 
scholen de meeste ruimte om een eigen personeelbeheersbeleid te voe
ren en om functies te verzelfstandigen (voor zorgverbreding, leerlingbe
geleiding, schoolwerkplanontwikkeling, het leggen van contacten met 
buitenschoolse instellingen of voor de opvang van kinderen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden). Ten aanzien van de planning van scholen pleit 
het rapport voor een gereguleerde schaalvergroting. Schaalvergroting is 
nodig - zo is al geconstateerd - maar zij mag er niet toe leiden dat de 
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ideële en geografische toegankelijkheid van het onderwijs verloren gaat.29 

Daarom gaat het rapport uit van een aantal niveaus binnen het onderwijs
veld, te weten een eerste niveau dat dienst doet als 'werkplaats' van do
centen en scholieren of studenten en een tweede en derde niveau waar 
het accent ligt op de organisatie van het onderwijs, op het uitzetten van de 
koers die de school wil varen en op het ontwikkelen van een eigen profiel 
en schoolspecifieke doelstellingen. Op dit tweede en derde niveau (respec
tievelijk het domein van schoolleiding en bevoegd gezag) krijgen de strate
gische beslissingen hun beslag, wordt een schoolbeleid uitgestippeld en 
worden de lijnen van het onderwijs uitgezet. Met name op dit tweede en 
derde niveau acht 'Ruimte voor kwaliteit' schaalvergroting gewenst. Ge
geven de voorwaarden van een evenwichtige spreiding van scholen naar 
richting en de bereikbaarheid van het onderwijs, pleit het rapport dan ook 
voor een vorm van contigentering of samengaan van scholen, zodanig dat 
kleine scholen als nevenvestigingen kunnen blijven voortbestaan of opge
richt kunnen worden. Het bestuur en de directie moeten met andere woor
den met verspreide lesplaatsen (scholen) kunnen gaan werken. Anders 
leidt de schaalvergroting tot mammoetscholen met een streekfunctie. De 
verscheidenheid naar richting zou dan het kind van de reken.ing worden. 
Concreet zullen er daarom twee soorten normen gaan gelden: stichtings
annex opheffingsnormen, en ondernormen. Het eerste cluster geldt voor 
de besturen van scholen. Die krijgen pas geld als de scholen, die van hen 
uitgaan (gezamenlijk) aan de eerste instandhoudingsnormen voldoen. De 
ondernormen hebben betrekking op de afzonderlijke vestigingen.30 

3.2 Onderwijsstructuur en deugdelijkheidsbewaking; normerend over
heidsoptreden 

De eisen, waaraan het onderwijs in het belang van de leerlingen en de 
maatschappij moeten voldoen, lopen per traject van het onderwijs uiteen. 
Het rapport kiest voor een onderwijsgebouw dat aan de basis een breed 
vakkenaanbod kent. Er komt ruimte voor specialisatie vanaf de eerste fase 
van het voortgezet onderwijs (12 à 14 jaar en ouder). In het basisonderwijs 
en een deel van de eerste fase voortgezet onderwijs verkennen leerlingen 
immers hun talenten nog. Het onderwijs is dan funderend (maatschappe
lijke basisvaardig.heden worden geleerd} en oriënterend van aard. De al
gemene vorming moet centraal staan. In het voortgezet onderwijs ligt dat 
anders. Dan moeten leerlingen binnen bandbreedtes keuzen kunnen ma
ken. Scholen moeten de ruimte hebben zich onderwijsinhoudelijk (via het 
specifieke vakkenaanbod) te profileren. Daarom pleit het rapport voor cir
ca tien verplichte vakken in de basisvorming, waarnaast scholen een 
jaarlijks procentueel oplopende vrije ruimte krijgen.31 De starre scheidslijn 

29. Idem, 27 . 
30. Ondernormen zijn getalsmatige criteria, die verwijzen naar het minimum aantal leerlin
gen dat een aparte onderwijsinstelling of afdeling, uitgaand van een omvangrijker schoolbe
stuur, moet bevolken, wil de onderwijsrechtspersoon voor bekostiging uit de publieke kas 
voor het daar gegeven onderwijs in aanmerking komen. 
31. Idem, 161 . 
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tussen het algemeen vormend en beroepsonderwijs moet daarbij verdwij
nen. Voordeel is dat dan het (voorbereidend) beroepsonderwijs ook min
der snel als 'restonderwijs' wordt beschouwd. In de tweede fase van het 
voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs zal de 'specialisatie' van 
en binnen leerroutes volledig tot haar recht moeten kunnen komen.32 

De deugdelijkheidsbewaking in striktere zin zal in gespreide verantwoor
delijkheid moeten worden behartigd. Zelfregulering is hier het trefwoord. 
Het rapport noemt vier globale methoden voor kwaliteitsbevordering en 
deugdelijkheidsbewaking. Deze zijn gerangschikt naar de intensiteit waar
mee zij het schoolbeleid beïnvloeden: het beleid dat faciliteiten biedt, de 
procedurele, formeel-inhoudelijke en inhoudelijke regelgeving.33 Om zelf
standig handen en voeten aan hun aspiraties te geven en het onderwijs 
naar eigen inzicht in te richten, zullen scholen in de e-erste plaats zowel 
over adequate personele, pedagogisch-didactische en financiële midde
len als over afdoende informatie (periodieke peilingen naar de kwaliteit 
van het onderwijs, evaluatie-onderzoeken en dergelijke) moeten kunnen 
beschikken. Bij procedurele regelgeving gaat het om het formuleren van 
spelregels voor de relaties tussen besturen en medezeggenschapsorga
nen, ouderraden, scholen van voor- en vervolgonderwijs, buitenschoolse 
instellingen alsook om een verantwoording in een schoolwerkplan. For
meel-inhoudelijke eisen verplichten scholen om aandacht te besteden aan 
vakken, zonder dat daar direct allerlei inhoudelijke eisen mee gepaard 
gaan {in de vorm van eindtermen, of inhoudelijke exameneisen). Waar die 
eisen wel aanwezig moeten zijn, spreekt het rapport zijn voorkeur uit voor 
eindtermenontwikkeling in eigen kring. 

4. Zorgvernieuwing door structuurverandering 

4. 1 Pluriformiteit en gezondheidsstijlen; te waarborgen vrijheidsrechten 

De toenemende pluriformiteit in de samenleving manifesteert zich sterk 
op het terrein van de gezondheidszorg. Er is een hernieuwde belangstel
ling voor specifieke gezondheidsstijlen en de verscheidenheid in medi
sche benaderingen.3• Dat heeft ook zijn redenen. Met name in de sfeer van 
de langdurige zorg (verpleeghuizen, bejaardenoorden, zwakzinnigen
zorg), maar ook bij de keuze van (vertrouwens-)artsen spelen verstrekken
de levensvragen, zoals bijvoorbeeld euthanasie, moderne voortplantings
technieken etc., een pregnante rol. 

'Na een periode van deconfessionalisering wordt opnieuw ontdekt welke 
authentieke betekenis levens- of wereldbeschouwingen voor het mense
lijk welbevinden hebben. Niet alleen bij abortus, euthanasie of nieuwe 
medische technieken, maar ook in de zorg die mensen voor elkaar heb-

32. Idem, 104. 
33. Idem, 153 e .v. 
34. Zorgvernieuwing door structuurverandering, 96. 
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ben.'35 Een en ander leidt soms tot nieuwe organisaties, zoals de Pro-life
beweging, die zowel onder de artsen een eigen verband kent als vanuit de 
geestverwante patiëntengroepering een eigen ziektekostenverzekering 
heeft opgericht (die bijvoorbeeld abortus niet in het verstrekkingenpakket 
heeft opgenomen). In de sfeer van de alternatieve geneeswijzen wordt 
eveneens een duidelijk verband gelegd tussen gezondheid en mensvisie. 
Ook hier is een ziektekostenverzekering opgericht door de Triodos-bank. 
Artsencollectieven en witte-geneesmiddelenwinkels kenmerken zich 
soms door een kritische maatschappijvisie. De vrouwenhulpbeweging 
claimt eveneens een eigen gezondheidsstijl.36 

Het rapport 'Zorgvernieuwing door structuurverandering' nu constateert 
dat de overheid bij de inrichting van de gezondheidszorg vooralsnog te 
weinig oog heeft gehad voor de identiteit. Bij de planning van voorzienin
gen wordt dit aspect weggedrukt door een regionaliseringsdrang. Bij de 
premieheffing en 'pakketdefiniëring' is voor differentiatie nauwelijks 
plaats. Het zorgvernieuwingsrapport pleit voor een overheidsbeleid dat 
meer kansen biedt voor het maatschappelijk initiatief.37 

Naast een gebrekkig sociaal vrijheidsrecht in dit domein constateert het 
rapport nog andere leemtes in de bestaande zorgstructuur. Deze komen 
op het volgende neer: 
- Het zorgsysteem prikkelt mensen te weinig tot zelfzorg en mantelzorg, 

mede doordat er geen directe relatie is tussen premiehoogte en zorg
verschaffing. Ook is er een gebrek aan faciliteiten voor vrijwilligers 
(werknemersverzekeringen, tegemoetkoming reiskosten).38 

- De verschillende zorgcircuits (wijkverpleging, gezinszorg, bejaarden
zorg en dergelijke} werken te zeer langs elkaar heen en kennen te geïso
leerde plan- en bekostigingstechnieken.39 

Van substitutie van zorg en zorg-op-maat-benaderingen komt dan al 
snel weinig terecht. De zorgbehoeftige is daar bepaald niet mee gebaat 
(hospitalisering, hoge premiedruk).40 

- Het systeem bevat nauwelijks prikkels tot kosten- en volumebeheersing. 
Artsen, specialisten, noch ziekenfondsen hebben belang bij kostenre
ducties, zolang zij op declaratiebasis of via abonnementssystemen wer
ken.41 

Met het oog op het waarborgkarakter van de publieke gerechtigheids
norm houdt het rapport een pleidooi voor een beleid dat meer ruimte 
creëert voor verscheidenheid , voor veelkleurigheid en voor het maat
schappelijk initiatief, onder handhaving van de materiële vloeren in het 
bestaan van de zorgbehoeftigen (financiële toegankelijkheid, bereikbaar
heid en kwaliteit). Het wenst de regionale monopolies van ziekenfondsen 

35. Idem, 23. 
36. Idem, 24. 
37. Idem. 96. 
38. Idem, 34 e.v., 68. 
39. Idem, 44 e.v., 73. 
40. Idem, 45, 81. 
41. Idem, 58, 69 e .v. 
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te doorbreken. Via de mogelijkheid van pakketdifferentiatie wil het ge
zondheidsstijlen een kans geven zich te ontplooien. Een gereguleerde 
vorm van competitie tussen non-profitinstellingen zowel in de sfeer van 
de ziektekostenverzekeraars als tussen de aanbieders van zorg moet de 
gewenste integratie van zorg mogelijk maken, de keuzevrijheid van pa
tiëntverzekerden vergroten en kostenbeheersing vergemakkelijken. 

4.2 Zorgaanspraken van burgers 

Om de vloeren in het bestaan te handhaven zou de overheid er onder an
dere toe moeten overgaan om: 
- de zorgverzekering voor allen verplicht te stellen; 
- in deze verzekering een breed pakket elementaire medische en maat-

schappelijke zorg tegen onvermijdbare risico's, die in het algemeen de 
draagkracht van burgers en hun samenlevingsverbanden te boven 
gaan, op te nemen. De zorgverzekeraars kunnen zelf aanvullende ver
strekkingen opnemen, die via een aanvullende premie te verzekeren zijn; 

- een substantieel deel van de premie naar draagkracht te heffen, het res
terende nominale premiedeel zal door de verzekeraars zelf vastgesteld 
moeten worden en per zorgverzekeraar kunnen verschillen (alhoewel er 
geen concurrentie over bestanden zal mogen plaatsvinden);42 

- de verzekeraars te verplichten elke gegadigde te accepteren (acceptatie-
plicht). 

De planning van voorzieningen wordt in beginsel een aangelegenheid van 
de zorgverzekeraars, de aanbieders en de verzekerden (die op basis van 
de polissen aanspraak kunnen maken op zorg). Overheidsregulering blijft 
echter nodig. Er opereren immers verschillende fondsen en verzekeraars 
in eenzelfde werkgebied. Teneinde te vermijden dat er hiaten of overlap
pingen in het aanbod komen, is er een afstemming van de activiteiten no
dig. Het rapport doet de suggestie een regionale Kamer van Gezondheids
zorg op te richten. Dit orgaan moet een vestigingsregister voeren, bij 
geschillen arbitreren, een meerjarig regionaal overzicht opstellen, belem
meringen signaleren en de overheden adviseren. Voor grote bouwinves
teringen blijft de rijksoverheid bevoegd om vergunningen af te geven. 

4.3 De kwaliteit van de zorg; het normerend overheidsoptreden 

Met het oog op de belangen die afnemers hebben bij een kwalitatief ver
antwoorde zorg staat de overheid in voor: 
- goede beroepsopleidingen; 
- zelfregulering via de gereguleerde competitie (vraag- en aanbodconcur-

rentie); 
- kwaliteitshandhaving door betrokkenen via een plicht op informatiever

schaffing {openbare jaarstukken); 
- klachtenbehandelingsprocedures ten behoeve van cliënten; 

42. Idem, 85. 
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- democratisering van ziekenfondsen en verzekeraars en 
- een adequaat werkend medisch tuchtrecht. 

5. Technologische ontwikkelingen in een verantwoordelijke samenleving 

5. 1 Waarborgen voor onderzoeksvrijheid; geen centraal regisserende 
overheid 

De houding tegenover technologische ontwikkelingen kent vaak iets am
bivalents. Enerzijds wekt zij grote en gespannen verwachtingen. Nieuwe 
medische technieken bieden patiënten nieuwe perspectieven, milieutech
nieken verschaffen uitzicht op een schonere schepping (schoner vervoer, 
afvalverwerking, zuiveringsinstallaties, biologische bestrijding van scha
delijke stoffen). Nieuwe produktiemethoden kunnen bijdragen aan de ver
rijking van de arbeid. Anderzijds boezemen zij angst in: werkgelegen
heidspatronen verschuiven,43 de koers van de ontwikkelingen en innova
ties is onduidelijk,44 de eigenwettelijkheid lijkt overheersend te zijn, de re
flexie over in gang gezette processen lijkt geen gelijke tred te houden met 
wetenschappelijke ontdekkingen.45 

Het lijkt nauwelijks mogelijk om bij voorbaat op de ethische en culturele 
gevolgen van nieuwe technologieën in te spelen. Inbedding van de tech
nologie in een weloverwogen toekomstperspectief vergt een immense 
inspanning. De produktieverhoudingen, de inkomensverdelingen, de 
mondiale concurrentiepositie van ons land en van Europa, de werkgele
genheidsperspectieven, de bestedingspatronen van de bevolking, de eco
nomische groei-vooruitzichten, de geldingskracht van ethische imperatie
ven, zij alle worden mede bepaald door de technologische ontwikkelin
gen. 

Het rapport 'Technologie in een verantwoordelijke samenleving' van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA stelt zichzelf de vraag waar de 
verantwoordelijkheden van de overheid liggen op het onderhavige ter
rein. Duidelijk zal zijn dat het rapport ervan uitgaat dat bedrijven en onder
zoeksinstellingen in eerste aanleg zelf verantwoordelijk zijn voor het on
derzoek. De overheid is ook hier niet de grote regisseur, die eenzijdig prio
riteiten stelt, de wetenschappelijke ambities definieert en verantwoorde
lijk is voor de continuïteit van ondernemingen en bedrijven. Maar dat 
neemt niet weg dat zij taken heeft in de rnaterieel-voorwaardenscheppen
de en normerende sfeer. 
De overheid heeft een ondersteunende rol, omdat zij in globale zin dient 
te zorgen voor toereikende voorwaarden, waarbinnen burgers en hun ver
banden kunnen functioneren. De technologie nu heeft in algemene zin een 
verreikende invloed op de financieel-economische draagkracht van de sa
menleving. 'Vooraf is moeilijk aan te geven wat de exacte gevolgen van 

43. Technologie in een verantwoordelijke samenleving, 25. 
44. Idem, 12. 
45. Idem, 24. 
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nieuwe techn·ologieën zijn, maar wel staat vast dat wanneer er in het ge
heel niet wordt geïnnoveerd er zeker arbeidsplaatsen zullen verdwijnen in 
verband met kwaliteitsachterstanden en stijging van kosten per produkt.'46 

En aangezien economische groei een bijna onmisbare voorwaarde is om 
de - ook technologische - inspanningen te verrichten die nodig zijn 
voor onder andere een gericht milieubeleid (bodemsanering, het op peil 
houden van de waterhuishouding en dergelijke) en voor de vloeren in het 
bestaan, is het niet verantwoord ontwikkelingen volledig op hun beloop te 
laten.47 

Een tweede reden voor een gericht technologiebeleid is daarmee al ge
noemd. Niet alle essentiële innovaties kunnen via de markt gerealiseerd 
worden.48 Soms zijn de financiële risico's dermate omvangrijk, dat geen 
enkel bedrijf de handschoen opneemt. De slaagkans, de tijdsduur van het 
onderzoek en de daarmee verbonden kosten kunnen zo met onzekerheden 
omgeven zijn, dat er een remmende werking van uitgaat.49 Daarnaast zijn 
niet alle onderzoeksresultaten direct in economische termen waardeer
baar (milieu-onderzoek, medisch onderzoek, maar ook activiteiten van so
ciale wetenschappers, van taalkundigen of theologen). 

5.2 Ondersteunend overheidsbeleid 

Nader toegespitst dient het bij de genoemde materieel voorwaarden
scheppende overheidstaak te gaan om: 
- marktbevorderende maatregelen die de financiële ruimte van bedrijven 

vergroot; een geringere financiële lastendruk, loonkostenmatiging,50 het 
wegnemen van handelsbelemmeringen 'in Europees verband', van vi
sumcontroles, van fiscale belemmeringen,51 de stroomlijning van regel
geving, het vergunningenbeleid, deregulering;52 

- het stimuleren van een toereikende maatschappelijke infrastructuur, 
waarin de technologische ontwikkeling kan gedijen (onderwijs, toege
sneden juridische kaders, octrooirecht);53 

- informatieverstrekking over ontwikkelingen die oriënterend zijn voor 
het bedrijfsleven;54 

- de bekostiging van fundamenteel onderzoek, voorzover de markt daar 
uit zichzelf niet aan toe komt. Uitgangspunt is daarbij de eigen verant
woordelijkheid van universiteiten en nationale onderzoeksinstellingen 
voor het verdelen van de beschikbare middelen over disciplines en de 
keuze van onderzoeksthema's;55 

- het stimuleren van kennisoverdracht vanuit onderwijsinstellingen en 

46. Economische groei, 21. 
47. Technologie in een verantwoordelijke samenleving, 94. 
48. Economische groei, 24. 
49. Technologie in een verantwoordelijke samenleving, 54. 
50. Economische groei, 91. 
51. Idem, 56. 
52. Idem, 107. 
53. Idem, 19. 
54. Idem, 83. 
55. Verantwoord voortbouwen, artikel 8.1.1./8.1.2., hoofdstuk V, 47. 



onderzoekscentra naar het bedrijfsleven. Hier ligt een subsidiaire taak 
van de overheid, die vooral voortvloeit uit de noodzaak om de nationale 
concurrentiekracht op peil te houden. Het rapport tekent hierbij aan dat 
deze stimuli op termijn afgebouwd en geleidelijk teruggedrongen moe
ten worden. In internationaal verband (EG) vergt dat de nodige afspra
ken.56 

Het strategisch onderzoek en de kennisdiffusie is in eerste instantie een 
taak van de betrokkenen zelf (branche-organisaties, midden- en kleinbe
drijf, vakbeweging, universiteiten, beroepsopleidingen, kamers van koop
handel, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en dergelijke).57 Maat
schappelijke verbanden zullen een grote mate van alertheid en bereidheid 
aan de dag moeten leggen bij het pre-competitief onderzoek (de innova
tie-adviescentra moeten daarbij als zelfstandige organen behulpzaam 
zijn) en de kennisverspreiding. 'De rol van de overheid, die nu nog voor
waardenscheppend en initiërend is, zal dan gaandeweg kunnen worden 
teruggedrongen.'58 

5.3 Normen en correcties 

Naast een voorwaardenscheppend beleid zal de overheid ervoor moeten 
zorgen, dat de maatschappelijke partijen over en weer elkaars gerecht
vaardigde belangen respecteren. Daartoe bevordert zij het ontstaan van 
een sociale infrastructuur, waarin de betrokkenen elkaar over en weer 
kunnen corrigeren. Zij moet gunstige condities voor zelfregulering schep
pen onder andere door: 
- de overdracht van bevoegdheden aan de georganiseerde samenleving, 

waardoor maatschappelijke partijen zaken in onderlinge samenhang af
wegen (bijvoorbeeld niveau en volume van de werknemersverzekerin
gen in het licht van werkgelegenheidseffecten die de introductie van 
nieuwe technologieën heeft);59 

- voor de vakbonden, milieu-, patiënten- en/of consumentenorganisaties 
een plaats in te ruimen bij de technologie-ontwikkeling, zodat er een in
tegrale bezinning plaatsvindt op culturele en ethische implicaties.60 Dat 
kan bijvoorbeeld door de werkingssfeer van de Wet op de onderne
mingsraden te verruimen.61 Vakbonden kunnen in het kader van het 
CAO-overleg overeenkomsten sluiten over het tijdstip waarop werkne
mers worden geïnformeerd over de invoering van nieuwe technolo
gieën, over hun betrokkenheid bij scholingsprogramma's, over besluit
vormingsprocedures en dergelijke;62 

- maatschappelijke organisaties te verplichten beroeps- en gedragscodes 

56. Idem, 24. 
57. Idem, 95. 
58. Idem, 25. 
59. Technologie in een verantwoordelijke samenleving, 110. 
60. Idem, 78, 110. 
61. Idem, 114. 
62. Idem, 114. 
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op te stellen. Zo nodig gaat de overheid over tot het algemeen verbin
dend verklaren van de opgestelde normen;63 

- stimuleringsmaatregelen te koppelen aan de verplichting tot het ver
vaardigen van technologie-effectrapportages; 

- het formuleren van verplichtende, dwingende overheidsregels (milieu
eisen, veiligheidsvoorschriften van installaties en produkten, bescher
ming persoonlijke levenssfeer, waarborgen intellectueel eigendom via 
bijvoorbeeld het octrooirecht).64 

Naast dit meer algemeen-oriënterende technologierapport is in christen
democratische kring ook intensief nagedacht over deelterreinen waarin de 
technologische ontwikkelingen de overheid voor verstrekkende vragen 
plaatsen. Het rapport 'Zinvol leven' is een exponent van die gedachtenvor
ming op medisch gebied. Hieronder zullen wij dit rapport in zijn essentie 
weergeven. 

6. Zinvol leven 

Bio-medische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op.65 Re
searchresultaten en nieuwe onderzoekstoepassingen hebben vaak een re
volutionair karakter. Zij bieden de mogelijkheid lijden te verzachten en 
zelfs te voorkomen, maar zijn ook vatbaar voor misbruik. Het gevaar van 
misbruik van de opgedane kennis en wetenschap, van pogingen het leven 
zozeer te beheersen dat voorbijgegaan wordt aan de zin van het leven zelf 
en zijn intrinsieke waarde, is niet uit te sluiten. Ook de nieuwe voortplan
tingstechnieken zullen uit dat oogpunt beoordeeld moeten worden.66 Die 
reflectie is nodig om eigenwettelijke bio-medische ontwikkelingen tegen 
te gaan.67 Het rapport 'Zinvol leven' wil een christen-democratische bijdra
ge aan deze bezinning leveren. Het rapport knoopt aan bij de discussie 
over draamnoederschap, kunstmatige inseminatie, gameten intrafalopian 
transfer {GIFT) en in vitrofertilisatie (buitenbaarmoederlijke bevruchting}. 
De vragen die de publikatie opwerpt concentreren zich rond drie thema's. 
In de eerste plaats is van belang na te gaan of de moderne voortplantings
technieken onderdeel zijn van de vloeren in het bestaan. Anders gezegd: 
is er bij KI, GIFT, IVF en het draagmoederschap sprake van een elementai
re voorziening, die de overheid rechtens moet waarborgen? Is er een recht 
op een kind waar de overheid op kan worden aangesproken?68 Het tweede 
thema betreft de vraag naar de normering van het medisch handelen.69 

Het derde thema heeft betrekking op het juridiseren van de verantwoorde
lijkheid die de betrokkenen (draagmoeder, wensouders, donors) ten op
zichte van elkaar en ten opzichte van het kind hebben. 

63. Idem, 78, 110. 
64. Idem, 106. 
65. Zinvol leven, 24. 
66. Idem, 15. 
67. Idem, 24. 
68. Idem, 31. 
69. Idem, 27 /28. 



6. 1 Aanspraken op medische zorg 

De overheid moet de mate_riële voorwaarden van het bestaan garanderen. 
Maakt de voortplanting met behulp van medische technieken deel uit van 
die overheidstaak? De vraag doet zich in het bijzonder voor bij de taak van 
de overheid om bij te dragen aan de financieel-economische bereikbaar
heid van de gezondheidszorg. Hebben ongewenst kinderlozen, die van 
kunstmatige inseminatie, GIFT of IVF gebruik willen maken, maar niet be
schikken over toereikende financiële middelen, een recht dat door de 
overheid moet worden gegarandeerd?7° Het rapport ontkent dit. Bij de 
vloeren in de volksgezondheid, gaat het om elementaire gezondheids
voorzieningen. Het rapport wil een medicalisering van de procreatie ver
mijden. 'Gaan we na of aan dat criterium wordt voldaan bij onvruchtbaar
heid/kinderloosheid, dan kan gedacht worden aan het leed dat de kinder
loosheid bij de betrokkenen veroorzaakt of aan de omstandigheid dat ziek
te of gebrek de oorzaak is van de onvruchtbaarheid. Leed, noch ziekte of 
gebrek zijn echter als zodanig (dat wil zeggen zonder nader te specificeren 
limieten) criteria waarmee uitgemaakt kan worden of er bestaansvoor
waarden of elementaire levensvoorwaarden in het geding zijn. Zij zijn met 
andere woorden als zodanig niet dominant. Dat zou anders komen te lig
gen als de betrokkenen, door het leed, de ziekte of door het gebrek belem
merd worden om als mens tot hun recht te komen. Bij onvruchtbaarheid 
geldt dit echter (anders dan bijvoorbeeld bij psychische stoornissen of een 
gebroken been) niet in het algemeen en niet per definitie: kinderloze men
sen kunnen immers evenzeer een zinvol leven leiden als mensen met kin
deren.' 
Concluderend moet worden gesteld, dat er bij onvruchtbaarheid/kinder
loosheid geen rechtspolitieke motieven zijn om een staatstaak (waarbij 
elementaire levensvoorwaarden worden gegarandeerd) te kunnen con
stateren. Daarom ook kan niet gesproken worden van een 'recht op een 
kind' of een 'procreatierecht' .11 Het rapport concludeert dan ook dat de me
dische voortplantingstechnieken geen onderdeel moeten vormen van een 
wettelijk vast te stellen bodempakket.12 Een en ander neemt uiteraard niet 
weg, dat de overheid de procreatievrijheid (het te waarborgen recht) uit
drukkelijk dient te erkennen. Zij mag op geen enkele manier belemmeren 
dat de betreffende behandelingen aanvullend worden verzekerd in de par
ticuliere sfeer (ve·rgelijk de bovengenoemde gezondheidsstijlen). 

6.2 De normerende overheidstaak 

Resteert uiteraard de kwestie, op welke manier de overheid ervoor moet 
zorgen, dat de gerechtvaardigde belangen van betrokkenen bij eventuele 
toepassing van de nieuwe technieken gerespecteerd worden. Het gaat dan 
om de kwaliteit - in bredere zin - van de geboden zorg. Het rapport komt 
dan tot de volgende normeringen in de zorgsector (de zorginstellingen): 

70. Idem, 29. 
71 . Idem, 31. 
72. Idem, 32. 
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a. Ten aanzien van de kwaliteit in medisch-ethische zin: 
- het vak ethiek zal deel uit moeten (gaan) maken van de medische oplei

dingen om zo de ethische bewustwording te stimuleren;73 

- aan instellingen die KI-, IVF- of GIFT-behandelingen geven, zullen me
disch-ethische commissies verbonden moeten zijn;74 

- de instellingen zullen openbare medisch-ethische jaarverslagen moeten 
samenstellen;15 

- het menselijk leven moet worden geëerbiedigd; vernietiging van over
gebleven embryo's bij IVF is strafbaar;76 

- commerciële exploitatie moet worden verboden uit respect voor de in
tegriteit van de menselijke persoon. Dit geldt zowel voor het draagmoe
derschap als de leverantie van geslachtscellen;11 

- onderzoek en experimenten die een ontkenning vormen van de wezens
kenmerken en bestaanszin van de mens, zijn ongeoorloofd en straf
baar.18 

b. Ten aanzien van de kwaliteit in medisch-technische zin: 
- de medici en hun instellingen zullen aan kwaliteitseisen moeten vol

doen, het personeel moet kundig zijn en de technieken deugdelijk;19 

- de deskundigen moeten meewerken aan een gestandaardiseerde ma-
nier van registratie en rapportage.00 

Ook in familierechtelijke zin wenst het rapport de betrokkenen te norme
ren. Er spelen met name vragen naar het juridisch ouderschap en de daar
aan gekoppelde onderhoudsplicht, het omgangsrecht alsook de naamge
ving. De problematiek gaat spelen, omdat er bij de technieken vaak sprake 
is van derden die een biologische band met het kind hebben, zoals in de 
situatie van het draagmoederschap en in situaties waarin gebruik ge
maakt is van donors. 

a. Draagmoederschap 
- Het huidige wettelijke uitgangspunt, dat de biologische moeder van 

rechtswege de juridische moeder is, moet worden gehandhaafd. Niet 
omdat deze vrouw de beste moeder zou zijn (dat zal heus niet altijd het 
geval zijn), wel omdat dit uitgangspunt recht doet aan haar verantwoor
delijkheid. Via adoptie kan het juridisch ouderschap overgaan op wens
ouders. 

- Draagmoedercontracten (over het afstaan van het kind, de onderhouds
plicht, over onkostenvergoedingen of het omgangsrecht) zijn juridisch 

73. Idem, 33. 
7 4. Idem, 33/34. 
75. Idem, 34. 
76. Idem, 39/93. 
77. Idem, 40. 
78. Ibidem 
79. Idem, 62. 
80. Idem, 62 
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niet afdwingbaar en missen dus rechtskracht.81 Het draagmoederschap 
zelf is immers niet juridisch erkend. 

- Commerciële bemiddeling moet strafbaar worden gesteld.82 

b. Kunstmatige inseminatie, GIFT, IVF 
- Teneinde de medicalisering - beter is instrumentalisering - van de 

voortplanting tegen te gaan, moet er als voorwaarde voor behandeling 
sprake zijn van een biologische oorzaak van de kinderloosheid. 

- De oorzaak van de kinderloosheid moet geduid kunnen worden als een 
medisch gebrek. De behandelingen zullen dan ook beperkt moeten blij
ven tot man-vrouw-paren. Bij homofiele relaties ligt de oorzaak van het 
feit dat de partners samen geen kinderen kunnen krijgen immers niet in 
hun onvruchtbaarheid.83 

- Het kind heeft er recht op om te weten van wie het afstamt. Daar komt 
bij dat de donor een verantwoordelijkheid heeft, die erop neerkomt dat 
hij geen blokkade mag opwerpen voor een harmonieuze ontwikkeling 
van het kind. De anonimiteit van de donor moet om die reden doorbro
ken (kunnen) worden.84 

- De donor heeft geen onderhoudsplicht en hem wordt geen omgangs
recht toegekend. Er volgt uit de donatie geen juridisch ouderschap. Aan 
de schriftelijke instemming van de wensvader met de medische voort
plantingsbehandeling dient het juridische vaderschap te worden gekop
peld.85 

7. De hergroepering van verantwoordelijkheden 

Hierboven is gerefereerd aan de cultuurkritiek die zich in christen-demo
cratische kring in de loop van de jaren tachtig uitkristalliseerde. Vooral 
'Werkloosheid en de crisis in onze samenleving' heeft daarbij als aanjager 
gefungeerd. Dit rapport signaleert een sterke samenhang tussen econo
mie, cultuur en politiek. De (toenmalige) culturele onderstroom van het a
moralisme stelt het aan de kaak. Het laakt een mentaliteit van vrijblijvend
heid en escapisme. 
Verantwoordelijkheden worden onder verwijzing naar de overheid ge
schuwd. Die mentaliteit is inmiddels op veel fronten doorbroken. 'Ruimte 
voor kwaliteit' bijvoorbeeld ontwaart in het laatste decennium, naast een 
min of meer individualistisch getinte, geldings- en prestatiedrang, ook een 
oplevende ondernemings- en verantwoordelijkheidszin. De samenle
vingsstructuren zijn er echter nog niet altijd op toegesneden, waardoor 
het risico van het afwentelen van problemen naar de overheid zeker nog 
in volle omvang aanwezig is. In dat licht pleit de christen-democratie voor 

81 . Idem, 53. 
82. Idem, 45. 
83. Vgl. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, 'De verleiding te groot', Christen Democratische Verken
ningen, 3/89, 108-117. 
84. Idem, 80. 
85. Idem, 82. 
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een hergroepering en vermaatschappelijking van verantwoordelijkheden, 
een 'confrontatiepolitiek' die de afweging van lusten en lasten, de interna
lisering van externe effecten door maatschappelijke partijen zelf weer 
structureel aanmoedigt. (Vergelijk eerdere beschouwingen over het sub
sidiariteitsbeginsel als ijkpunt voor het overheidsbeleid.) Op twee fronten 
willen wij illustreren waar dergelijke politieke beleidsintenties toe (moe
ten) leiden. Achtereenvolgens passeren het hier te lande fungerende so
ciale zekerheidsstelsel en het volkshuisvestingsbeleid de revue. Waar in 
de voorgaande paragrafen vooral de drie kanten van de publieke gerech
tigheidsnorm werden geïllustreerd, richt zich de aandacht nu vooral op de 
manier waarop de overheid moet optreden om de verantwoordelijkheden 
(opnieuw) in de samenleving te leggen. De beleidsinstrumenten, die in 
hoofdstuk VI van prioriteiten zijn voorzien, staan centraal. 

7. 1 Van afwentelen naar verantwoorden 

Dat is de titel van een paragraaf uit het rapport 'Gespreide verantwoorde
lijkheid' (1978) van de Wetenschappelijke Instituten voor het CDA. Dit rap
port behandelt een aantal sleutelvraagstukken van de post-industriële sa
menleving. Naast de milieuproblematiek, die hieronder overigens nog be
sproken zal worden, analyseert het rapport in eerste instantie de relatie 
tussen technologie en arbeid.86 Expliciet gaat het in op de relatie tussen de 
technologische produktie-innovaties en de werkloosheidsproblematiek. 
Het constateert dat de afweging tussen technologie en werkgelegenheid 
in de samenleving zelf (bedrijven, sociale partners) te kort schiet. Het 
vangnet van de sociale zekerheid, ten behoeve waarvan de overheid het 
uitkeringsniveau bepaalt en de premiehoogte vaststelt, doet dienst als re
servoir voor uit het arbeidsproces gestotenen.81 Het tweede sleutelpro
bleem ligt bij de inkomens-winst-verhoudingen. Juist ook als de arbeids
produktiviteitsstijging en de economische groei dreigen te stagneren, 
gaan de aanspraken op inkomen en collectieve uitgaven stijgen.88 Achter
blijvende winstinkomens en een aanwakkerende inflatie zijn dan het ge
volg. Probleem is vooral dat de inkomensontwikkeling integraal is afge
stemd op de produktiviteitsstijging van de sterke bedrijfstakken en de 
industriële sector.89 'Deze sectoren bepalen jaarlijks de extra groei van de 
inkomens van de aldaar werkzame werknemers. In de veel zwakkere be-

86. Gespreide verantwoordelijkheid, 62. 
87. Dat deze problematiek nog steeds uiterst relevant is, blijkt wel uit de pogingen om de toe
stroom naar de WAO in te dammen. Feit is, dat ook hier - evenals in het onderwijs - de so
ciale vernieuwing alleen zal slagen ats de overheid er in slaagt om verantwoordelijkheden 
weer terug te wentelen naar de maatschappelijke organisaties die ter zake werkzaam zijn. Op 
het terrein van de sociale zekerheid, de beroepsgerichte scholing e.d. zullen de sociale part
ners hun verantwoordelijkheden dan ook moeten hernemen. 
88. Gespreide verantwoordelijkheid, 71. 
89. Natuurlijk zijn de economische omstandigheden sinds 1978 - het jaar waarin 'Gespreide 
vernatwoordelijkheid' verscheen - inmiddels sterk gewijzigd. Van een stagnatie van de eco
nomische groei is anno 1990 geen sprake. Toch blijven de analyses van betekenis en beïn
vloeden de geschilderde relaties nog dagelijks de politiek (de koppelingsproblematiek is daar 
een voorbeeld van). 
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drijfstakken worden ook jaarlijks krachtig groeiende lonen uitbetaald, 
evenals in de dienstensector inclusi!;!f de overheid, waar over het alge
meen zeer geringe produktiviteitsstijgingen zijn te constateren. Uniforme 
loonsverhogingen, in overleg overeengekomen en afgestemd op de ster
ke groeiers in de industriële sector, leiden tot het afwentelen in prijsstij
gingen in de industriële sector met minder produktiviteitsstijgingen even
als in de gehele dienstensector.'90 De rendementen komen dan, evenals de 
investeringen - en dus de economische groei - onder druk te staan. 
Verlies aan werkgelegenheid is het resultaat. Belasting- en premiedruk ne
men vervolgens onder druk van een volumestijging in de sociale zeker
heid toe. Het vrij beschikbare inkomen neemt af.91 Het rapport vraagt zich 
dan ook af 'hoe een betere afstemming is te verkrijgen tussen inkomens
en winstontwikkeling (arbeidsinkomensquote), zodat vanuit deze verhou
dingen geen extra impulsen worden teweeggebracht op het werkgelegen
heidsvraagstuk' .92 

Onder invloed van een voortschrijdend collectiveringsproces (uniforme
ring van premies, van uitkeringsniveaus, verstatelijking van de solidari
teit) is een vervreemding opgetreden met betrekking tot de collectieve 
voorzieningen.93 Afwegingen vinden al minder geïntegreerd plaats door 
de betrokkenen zelf (loonsverhoudingen, niveau sociale zekerheid, tech
nologische innovaties, investeringen, scholingsinspanningen, arbeids
voorzieningenactiviteiten}. De solidariteit is verstatelijkt. Het rapport laakt 
de 'meest gepropageerde oplossing', die bestaat uit het van 'macro-over
heidswege' herstellen van de evenwichten, de gemeenschap meer in
vloed op investeringsbeslissingen, de loonbepaling (geleide loonpolitiek) 
en de inrichting van de sociale zekerheid te geven.94 

· 

De overheid moet de plooien gladstrijken. Maar het ene macro-overheids
optreden roept het andere op. 'Het is niet echt een probleem-oplossende 
benadering, maar een probleem-verschuivende en dus versluierende.'95 

Onbedoeld tendeert dit beleid naar een nationalisatie van de sociaal-eco
nomische bedrijvigheid. 
Het rapport kiest voor een andere benadering. De samenleving zal zelf zo
veel mogelijk weer in volle verantwoordelijkheid baten tegen lasten af 
moeten gaan wegen. De arbeidsproduktîviteitsstijging zal weer de loon
ruimte moeten gaan bepalen (en die loopt per bedrijfstak uiteen; differen
tiatie en decentrale besluitvorming liggen - binnen zekere kaders - dus 
voor de hand). Bovendien zullen de sociale partners de loonruimte moe
ten gaan zien als een totaal van loon- èn sociale lasten (plus belastingen).96 

Een hergroepering van verantwoordelijkheden is nodig, zodat de beleids
ruimte 'voor deelgenoten in het bedrijfsleven op een zo direct mogelijke 
wijze een op rentmeesterschap en solidariteit georiënteerde verantwoor-

90. Gespreide verantwoordelijkheid, 71 
91. Idem, 74. 
92. Idem, 78. 
93. Vergelijk ook J.B.M. Pierik, /s de sociale zekerheid betaalbaar?, ('s-Gravenhage 1988) 22. 
94. Gespreide verantwoordelijkheid, 73. 
95. Is de sociale zekerheid betaalbaar?, 22. 
96. Idem, 23. 



HERGROEPERING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN 247 

delijkheid te beleven' groter wordt.97 Er is behoefte aan een structuurher
vormend beleid, dat de verantwoordelijkheden intensiveert. Het rapport 
levert in dat kader de eerste aanzetten voor een nieuw sociaal zekerheids
stelsel dat in de jaren daarna in christen-democratische kring verder is uit
gewerkt.98 Hieronder volgt een weergave. 

Een 'vermaatschappelijking' van bevoegdheden in de sfeer van de sociale 
zekerheid is nodig. De beslissingen over uitkeringen, tarieven en premies 
van de werknemersverzekeringen zouden door de sociale partners geno
men moeten gaan worden. De overheid treedt in het belang van de zwak
ken kaderstellend op. De contouren van het.gewenste stelsel van werkne
mersverzekeringen zien er als volgt uit:99 

- De overheid garandeert de minimum-bestaansvoorwaarden en houdt 
daarbij zoveel mogelijk rekening met de pluriformitèit in huishoudens
samenstellingen en de verschillen in draagkracht. De uitvoerende werk
zaamheden laat zij zoveel mogelijk over aan de sociale partners. De 
overheid treedt regulerend op om het sociaal minimum veilig te stellen. 
Zij brengt de burgers niet integraal in een 'sociale zekerheidsrelatie' via 
de hoofdelijke toekenning van een basisuitkering. Burgers blijven in eer
ste aanleg zelf verantwoordelijk voor hun levensonderhoud. 

- De sociale zekerheid in de bovenminimale sfeer is de primaire verant
woordelijkheid van de sociale partners. De integratie van regelgeving, 
financiering en uitvoering staat daarbij centraal. Op bedrijfstakniveau 
nemen de betrokkenen integraal beslissingen over het (bovenminimale) 
niveau van de uitkeringen, de premiehoogte, de loonstijgingen, de 
scholingsinspanningen en technologische innovaties binnen het kader 
van de arbeidsproduktiviteitsstijging.100 'Een dergelijke integratie kan 
het aan het werk helpen van mensen bevorderen' (en maakt bijvoor
beeld de WAO-problematiek zichtbaarder voor de sociale partners). 101 

- In het bqvenminimale traject zullen ondergrenzen voor de uitkeringen 
gecreëerd moeten worden. (De rechtszekerheid van de uitkeringsafhan
kelijken vereist dat.) Die ondergrens zou door de sociale partners zelf op 
centraal niveau vastgesteld kunnen worden. Ook voor de prèmiedruk 
zal dat met het oog op een zekere solidariteit tussen bedrijfstakken mo
gelijk (moeten) zijn. Verscheidenheid in draagkracht en huishoudenssa
menstellingen moet daarbij een rol kunnen spelen. 

- De sociale partners dragen de verantwoordelijkheid voor de financie
ring van de werknemersverzekeringen op het gebied van de werkloos
heid, arbeidsongeschiktheid of ziekte. De overheid bekostigt de sociale 
voorzieningen (bijstand, WSW) uit de algemene middelen.102 

- De sociale partners beslissen zelf over het niveau van de uitkeringen en 

97. Gespreide verantwoordelijkheid, 101. 
98. Idem, zie met name 118/126. 
99. Vergelijk J.P. Balkenende en C.J. Klop, 'De christen-democratie en de sociale zekerheid', 
J. Rieken (red.), Venster op sociale zekerheid (Deventer 1988) 111-133. 
100. Gespreide verantwoordelijkheid, 119. 
101. Sociale zekerheid in de toekomst, 9. 
102. Idem, 35. 



de mate van differentiatie over _bedrijfstakken. Het voordeel van deze 
benadering is dat de verantwoordelijken in de sociaal-economische 
sfeer zaken, die per definitie samenhangen (arbeidsproduktiviteit, loon
ruimte, loonhoogte, niveau uitkeringen, premiehoogte, scholingsin
spanningen), integraal afwegen. De effecten van investeringsbeslissin
gen, scholingsinspanningen, de uitstoot van arbeid (naar onder andere 
de WAO) of de hoogte van uitkeringen raken de belanghebbenden vrij 
direct. De intensiteit van de verantwoordelijkheidsbeleving neemt daar
door toe, hetgeen met name voor de zwakken in de samenleving winst 
betekent. Vanwege de structuur van het sociale zekerheidsgebouw, blij
ven zij in het vizier van de besluitnemers. 

7.2 Samenwerken aan wonen 

In augustus 1988 presenteerde een Werkgr_oep Volkshuisvesting in op
dracht van de CDA-Tweede Kamerfractie het beleidsadvies 'Samen wer
ken aan wonen'. Verzoek aan de werkgroep was om een advies uit te bren
gen over het te voeren volkshuisvestingsbeleid in de jaren negentig. Het 
advies pleit voor een herijking van dat beleid in het licht van e,en herbezin
ning op de rol van de overheid.103 Die herijking is om gegronde redenen 
nodig. De afgelopen decennia heeft zich een oneigenlijke verstatelijking 
van het volkshuisvestingsbeleid voltrokken, die uiteindelijk zowel de 
zwakken in de samenleving schaadt (gebrek aan doorstroming vanwege 
riante huurdrukkende objectsubsidies) als de eigen - ook financiële -
verantwoordelijkheid van burgers, woningexploitanten en -corporaties 
beknot. Schommelingen in de rentestand, de inflatie en de huurtrends 
worden eenzijdig op het conto van de overheid geschreven. De relatie tus
sen de 'kostprijs' van het wonen en de verplichte huur zijn ver uit elkaar 
komen te liggen, doordat de overheid enerzijds via fixatie van de maxima-
le stichtingskosten, de aanvangshuren en de trendmatige huurverhogin
gen, de huurprijzen in de sociale sector zo laag mogelijk wil houden (om- ~ 

wille van de vloeren in het bestaan) en anderzijds de woningvoorraad (via 
compenserende objectsubsidies) exploiteerbaar wil laten. Vergaande in
terventies in het huur- en prijsbeleid, aangevuld met een centraal subsi
diebeleid, hebben het functioneren van de woningmarkt behoorlijk inge
perkt en de zelfstandigheid van de woningbouwverenigingen sterk aan 
banden gelegd. o·e overheidssubsidies zijn meer en meer de sluitpost in 
de exploitaties geworden. Bovendien blijkt - zoals is gezegd - het cen
tralistische beleid verstarrend in te werken op de verdeling van de huur
woningvoorraad. Aan die situatie wil 'Samen werken aan wonen' een eind 
maken. Het pleit voor een versterkte werking van de marktcoördinatie en 
een grotere beleidsverantwoordelijkheid voor woningbouwcorporaties 
(de maatschappelijke democratie) en -exploitanten, onder handhaving 
van de toegankelijkheid van de woningvoorraad, voor met name de finan
cieel zwakkeren.10

• 

103. Christen Democratisch Appel, Samen werken aan wonen ('s-Gravenhage 1988) 3. 
104. Idem, 23/24. 
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7.2. 1 Waarborgen voor de maatschappelijke democratie 
Het rapport doet - evenals 'Verantwoord voortbouwen' - de volgende 
voorstellen om binnen de gewijzigde structuur van de sector der volkshuis
vesting de verantwoordelijkheid van de private partijen te vergroten: 105 

- Het eigen woningbezit moet krachtig bevorderd worden. Daartoe moet 
het premiestelsel voor de aankoop van een eigen woning gehandhaafd 
blijven. Wel is een verlaging van de maximale inkomensgrens op haar 
plaats. (De vloer in het bestaan mag niet te ruim worden gedefinieerd.) 
Stroomlijning en vereenvoudiging van de premie A-regeling acht het 
rapport, evenals een flexibilisering van de maximale stichtingskosten
grens nodig. 106 

- De verkoop van huurwoningen aan zittende bewoners tegen marktprij
zen moet mogelijk worden gemaakt, om zo het eigen woningbezit aan 
te moedigen.101 

- De verantwoordelijkheid van huurders, verhuurders/exploitanten en 
corporaties moet worden vergroot door objectsubsidies nog slechts te 
reserveren voor onevenredige kosten- en renteschommelingen in de 
sociale sector (dit met het oog op de stabiliteit en het niveau van de hu
ren). Verder zouden de subsidies ingezet kunnen worden om eventuele 
lokatiegebonden kosten te compenseren en om te kunnen investeren in 
op korte termijn onrendabele voorzieningen ter verhoging van de kwa
liteit van woningen.108 De objectsubsidies zullen geen structurele, woon
kostenverlagende uitwerking mogen hebben. Er mag geen sprake zijn 
van een duurzame versluiering van de marktprijs. 

- Objectsubsidies moeten een zo kort mogelijke looptijd hebben, zodat de 
risico's van exploitatie te spreiden zijn over huurder, verhuurder en in
dien nodig de overheid. Niet iedere schommeling in rentestand, inflatie 
of huurtrend moet gecompenseerd worden. De huurprijs moet sluitpost 
worden in de exploitatie van woningen. 

- Financierïng van sociale woningbouw is in beginsel een eigen, zo nodig 
gezamenlijke, verantwoordelijkheid van de sociale verhuurders. De 
overheid verleent zo nodig garanties. Het gemeentelijk woningbezit 
wordt overgedragen aan de ter zake werkzame particuliere organisaties. 

- Verhuurders krijgen meer vrijheid bij de huurvaststelling van woningen 
boven een bepaalde kwaliteit en/of huurgrens. Sociale verhuurders krij
gen de mogelijkheid om, waar nodig, af te wijken van landelijke huur
verhogingspercentages. Gemeenten moeten meer vrijheid krijgen bij 
de huurvaststelling.109 

- Kostprijsverlagende exploitatiesubsidies in de profitsector en duurdere 
non-profitsector zijn ongewenst. Exploitatierisico's vallen in beginsel 
toe aan verhuurders. De overheid verstrekt hooguit aanloopsubsidies 
om verhuurders te stimuleren in deze sector te bouwen.110 

105. Verantwoord voortbouwen, 64 e.v. 
106. Idem, 43. 
107. Idem, 42. 
108. Idem, 43. 
109. Idem, 24. 
110. Idem, 25. 
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7.2.2 Aanspraken op huisvesting, 
Om voor de financieel zwakkere·n in een vermaatschappelijkt volkshuis
vestingsbestel de bereikbaarheid van betaalbare woningen te garande
ren, zal de overheid - in de volgende rangorde - moeten streven naar: 
- aanvaardbare en betaalbare woonruimte, door te zamen met de maat

schappelijke organisaties, zoals woningbouwcorporaties, te streven 
naar een geëigende woonruimteverdeling, waarbij relatief goedkope 
woningen ook werkelijk open staan voor personen uit de lagere inko
menscategorieën;111 

- een geleidelijke vermindering van de woonlastenverlagende objectsub
sidies in de huursfeer, zodat een realistische prijs-/kwaliteitsverhouding 
voor huurwoningen ontstaat. Een en ander bevordert de doorstro
ming;112 

- een effectieve prijs-inkomenstoets bij de toewijzing van goedkope wo
ningen. Het aandeel van de gemeente in de subjectsubsidies moet daar
toe toenemen;113 

- een versterkte doorstroming naar eigen woningen (koopwoningen voor 
de middeninkomens, zodat er woonruimte vrijkomt voor lagere inko-
menscatergorieën); · 

- invoering van een geclausuleerd huurcontract, zodat ook na woningtoe
wijzing een huur-/inkomenstoets kan plaatsvinden. Via heffingen of 
huurtoeslagen is de doorstroming dan aan te moedigen;114 

- een invoering - indien nodig - van een algemene doorstromingshef
fin9;115 

- handhaving van een stelsel van individuele huursubsidie, omdat daar
mee een specifiek op de zwakken toegesneden sociaal beleid gevoerd 
kan worden. 

7.2.3 Normering en zelfregulering 
Teneinde in de volkshuisvestingssfeer de onderlinge correctie een maat
schappelijke basis te geven, stelt het CDA-rapport voor om huurders zo
veel mogelijk te betrekken bij het beheer van de woningen en de woonom
geving. De democratisering en de participatie van bewoners binnen wo
ningbouwcorporaties moet daartoe verbeterd worden. Zeker waar de be
leidsmatige verantwoordelijkheid van deze instellingen toeneemt. Via een 
democratisch meäebeslissingsrecht en onderhandelingen tussen bewo
nersorganisaties en instellingen kunnen divergerende belangen door de 
partijen zelf worden afgewogen. 116 

111. Idem, 23. 
112. Verantwoord voortbouwen, artikel 2.2.2., hoofdstuk VIII, 65/66. 
113. Vergelijk ook Verantwoord voortbouwen, artikel 2.2.4., 66. 
114. Samen werken aan wonen, 45. 
115. Ibidem 
116. Idem. 13. 
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8. Milieubeleid117 

De 'Discussienota milieubeleid' van het CDA (1988) schetst in haar inlei
dende hoofdstuk de ernst van de milieuproblematiek. Op kringlopen en 
wederzijdse afhankelijkheden in de natuur pleegt de mens inbreuk. Alle le
vende organismen zijn van elkaar afhankelijk. Zo zorgen planten voor de 
omzetting van (uitgeademd) koolzuur in zuurstof, bacteriën mineraliseren 
vergane organismen, zodat deze weer als voedsel kunnen dienen voor de 
plant, prooi-organismen en rooforganismen reguleren elkaars aantallen . 
De dampkring beschermt tegen de straling van de zon.118 Onder meer van
wege de toegenomen welvaart, de hoge bevolkingsdichtheid en de ont
wikkeling van vervuilende produktiemethoden en technologieën tekent 
zich een aantasting van het milieu af. Kringlopen raken overbelast (bij
voorbeeld overbemesting, broeikaseffect, zure regen) of worden openge
broken (bijvoorbeeld door introductie van kunstmest). Stoffen, die moei
lijk af te breken zijn, circuleren (plastic, insecticiden). Grondstoffen raken 
uitgeput.119 De situatie is dermate ernstig dat 'Verantwoord voortbouwen' 
spreekt van een wereldwijde milieucrisis, die zijn weerga in de geschiede
nis niet kent. Zij kent zowel mondiale als continentale, nationale en speci
fiek regionale dimensies. Zij manifesteert zich in sectoren van het water, 
de bodem en de lucht. 

Aan de mens is de tweeledige bijbelse opdracht tot inrichting en beheer 
van de schepping meegegeven.120 Hij is verantwoordelijk ten opzichte van 
de natuur, die een intrinsieke waarde kent. De mens is rentmeester. Hij 
moet recht doen aan de waarde van de natuur en het natuurlijk leefmilieu 
(gerechtigheid). De overheid moet (mede) de voorwaarden scheppen 
waarbinnen mensen en verbanden zich als goede rentmeesters kunnen 
gedragen en er anderzijds voor instaan dat zwakke functies in het milieu 
niet onherstelbaar worden bedreigd en verloren gaan.121 Het is een eis van 
gerechtigheid dat mensen, bedrijven, huishoudens zoveel mogelijk zelf 
met milieu-effecten worden geconfronteerd en de milieulasten hen zoveel 
mogelijk onderscheidenlijk 'treffen'. (Vergelijk het subsidiariteitsbeginsel 
als criterium voor het overheidsbeleid.) 

De taken van de overheid op dit terrein vallen ruwweg in twee delen uit
een. Enerzijds heeft de overheid een presterend-voorwaardenscheppende 
taak. Zij heeft te maken met omvangrijke inspanningen om de vervuiling, 
die reeds plaats heeft gevonden, op te ruimen. De kwalijke erfenis moet zij 
voor haar rekening nemen, voorzover geen verhaal op de veroorzaker, de 

117. Uiteraard is het onmogelijk en ook niet wenselijk om in het kader van dit rapport - al 
was het maar bij benadering - de situatie te analyseren en oplossingen aan te dragen. Het 
gaat hier om een weergave van de beleidsintenties van de christen-democratie op het onder
havige terrein. Niet om een beleidsprogram. 
118. Christen Democratisch Appel, Discussienota milieubeleid ('s-Gravenhage 1988) 4. 
119. Ibidem 
120. Verantwoord voortbouwen, 8 . 
121 . Discussienota 11Jilieubeleid, 7. 
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vervuiler, mogelijk is.122 Om het milieu schoon te houden zal de overheid 
ook bij haar ruimtelijke ordeningsbeleid de ecologische waarden en de 
zorg voor afdoende collectieve goederen (afvalverwerking) in het beleid 
moeten verdisconteren. 

Daarnaast heeft de overheid een normerende taak, in die zin dat zij er uit
eindelijk garant voor moet staan dat burgers, hun huishoudens, alsook or
ganisaties en bedrijven zich zoveel mogelijk rekenschap geven van de mi
lieu-effecten van hun gedrag. Het gaat om de internalisering van externe 
milieugevolgen.123 Aan de hand van het afvalstoffenbeleid - voorzover 
het de huishoudens aangaat - en het beleid ten aanzien van bedrijven is 
hier te illustreren op welke manier het rentmeesterschap op een toerei
kende manier in gespreide verantwoordelijkheid gepraktizeerd kan wor
den. 

a. Afvalstoffenbeleid en huishoudens 
Vervuiling moet zoveel mogelijk worden voorkomen door bestrijding aan 
de bron. 124 Opruimen achteraf, zo dat al mogelijk is, is altijd slechter dan 
preventie. Bovendien gaat bestrijding aan de bron gepaar.d met een be
wustwording van milieu-effecten bij diegenen die aan de basis van de ver
vuiling staan. Het beleid ter zake kan gevoerd worden door (de instrumen
ten staan in volgorde van wenselijkheid - subsidiariteitsidee - gerang
schikt; een later genoemd instrument moet ingezet worden als eerderge
noemde niet doeltreffend zijn):125 

- educatie en voorlichting ten aanzien van consumenten. Daartoe stimu
leert de overheid activiteiten van natuur-, milieu- en consumentenorga
nisaties. Via publieke voorlichting, natuur- en milieu-educatie door deze 
organisaties en door onderwijsinstellingen kan de milieubewustheid 
een impuls krijgen. De vraag naar schadelijke en weinig duurzame pro
dukten zal dan kunnen afnemen;126 

- de introductie van een milieukeur (en een produktinformatie), inge
voerd in overleg met consumenten- en milieuorganisaties en te verle
nen door een onafhankelijke instelling waarin consumenten en produ
centen zijn vertegenwoordigd. Criteria zijn onder andere de duurzaam
heid en de mogelijkheid van reparatie en hergebruik;121 

- via statiegeldregelingen milieuvriendelijk consumentengedrag te be
vorderen (op batterijen, auto's, tl-buizen, koelkasten); 

- scheiding aan de bron te stimuleren via een toegesneden afvalverwer
king (glas, papier, klein chemisch afval en de gescheiden inzameling 
van hout, lompen, groenten, fruit of tuinafval). Het hergebruikte afval 

122. Economische groei, 35. 
123. Gespreide verantwoordelijkheid, 58 e.v. 
124. Van plan naar werkelijkheid. Nota ter beoordeling en aanscherping van het NMP, CDA· 
Tweede Kamerfractie. Commissie Milieubeheer, 1989, 10. 
125. Dat betekent natuurlijk niet, dat zij de facto achtereenvolgens ingezet moeten worden. 
126. Van plan naar werkelijkheid, 10. 
127. Idem, 34. 
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wordt verwerkt door de kringloopbranche. De restanten worden ver
brand of gestort.128 

In de richting van bedrijven kan de overheid de volgende instrumenten 
hanteren om een schonere produktie dichterbij te brengen: 
- informatie over de effecten van een produktieprocessen en -technieken 

(onder meer via milieuorganisaties) en aanmoediging van milieuvrien
delijke produktiemethoden. Deze informatie is behalve aan de produk
tiezijde ook nodig aan de consumentenzijde. Bewustwording bij de af
nemers zorgt er voor dat de markt meer is dan een prijsmechanisme;129 

- het stellen van procedurele eisen ter verbetering van de bedrijfsinterne 
milieuzorg.130 Afvalpreventie en emissiebeperking maken dan deel uit 
van de produktiesystemen. Verantwoording wordt afgelegd via een mi
lieuboekhouding en een milieujaarverslag. Dit laatste zal openbaar 
moeten zijn. De ondernemingsraad zal moeten kunnen adviseren naar 
aanleiding van een milieu-effectrapportage die in het kader van investe
ringsbeslissingen moet zijn opgesteld. De overheid stelt minimumeisen 
aan het jaarverslag (getrouwe weergave van de effecten op het milieu, 
waarbij aandacht wordt geschonken aan eventuele verstoring van 
kringlopen, de diversiteit van het natuurlijk leven, de hoeveelheid afval 
en emissies, alternatieven voor de produktiewijze);131 

- het verbindend verklaren van convenanten die producenten zelf even
tueel in overleg met de overheid opstellen om zo het probleem van de 
'buitenstaande profiteur' {die zich niet bindt aan de normen om zo kort
stondige voordelen binnen te slepen of die de afspraken blokkeert) op 
te lossen. Zelfregulering levert voordelen op in de sfeer van het milieu
bewustzijn, deskundigheid, informele controle en dergelijke;132 

- het verbieden van schadelijke produktietechnieken (normstellingen in 
de sfeer van emissie van schadelijke stoffen, eisen waaraan produkten 
en apparaten moeten voldoen en dergelijke).133 De overheid gaat hiertoe 
over als besprekingen over een te sluiten convenant te lang dreigen te 
duren.134 De wettelijke bepalingen kunnen het beste als doelnormen 
(emissiebepalingen in plaats van technische voorschriften) geformu
leerd worden, die bedrijven de ruimte laten zelf de produktietechnieken 
aan te passen; 

- de introductie van investeringsbijdragen en regulerende heffingen 
waardoor via een financiële prikkel het milieudoel bereikt kan worden. 
Met de opbrengst van heffingen mag in beginsel geen ander deel van 
de overheidszorg worden gefinancierd.135 De opbrengst wordt ingezet 

128. Discussienota milieubeleid, 10. 
129. A.C. van Boven, Natuurlijk groeien, over marktfilosofie en ondernemingsbeleid in een 
markteconomie, scriptie in het kader van een stage aan het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA, 1989, 64. 
130. Van plan naar werkelijkheid, 32. 
131. Natuurlijk groeien, 73. 
132. Vgl. Economische groei, 39. 
133. Ibidem 
134. Verantwoord voortbouwen, artikel 1.2.4. 
135. Verantwoord voortbouwen, artikel 1.3.3. 
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voor de van financiering van milieutechnologisch onderzoek (of voor de 
volksgezondheid in verband met milieuziekten). 

Bij dit alles is het nodig dat de vervuiler verantwoordelijk blijft. De totale 
milieukosten moeten namelijk tot uitdrukking komen in de prijzen van de 
produkten.136 Voor een schoner produkt zal de consument meer moeten 
betalen 'zoals trouwens in de regel voor een beter produkt meer zal moe
ten worden betaald dan voor een minder goed produkt'. 131 

9. Afrondende opmerkingen 

In dit hoofdstuk is aan de hand van actuele politiek-maatschappelijke 
vraagstukken geïllustreerd welke feitelijke beleidsimplicaties de christen
democratische politieke filosofie heeft. Aan de hand van het overheidsop
treden in de sfeer van de lotsverbondenheid, van het onderwijs, de zorg
verlening, van het technologiebeleid en van het gezondheidsrecht is aan
gegeven hoe de drie zijden van de publieke gerechtigheidsnorm (waar
borg-, aanspraak- en normerend karakter) zich tot elkaar verhouden. 
De christen-democratische visie op het sociale zekerheidsbeleid, het 
volkshuisvestings- en milieubeleid illustreerden daarnaast op welke ma
nier de overheid instrumenten zo kan inzetten, dat de verantwoordelijkhe
den van burgers en maatschappelijke organisaties vergroot worden en 
dezen zich de externe effecten van hun gedrag (op de werkgelegenheid, 
de lastendruk, op het milieu) eigen maken en verinnerlijken. 

136. Verantwoord voortbouwen, artikel 1.3. 
137. Economische groei, 35. 
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Hoofdstuk IX. Kiezen en besturen 

1. Inleiding 

In hoofdstuk V passeerden de christen-democratische mens-, maatschap
pij- en staatsbeschouwing de revue. Veel nadruk werd daarbij al gelegd op 
het gegeven dat de politieke gerechtigheidsnorm niet zomaar het brand
punt is van een fraaie zorgvuldig in kaart gebrachte en wervende staatsvi
sie, die louter de wetenschappelijke en politiek-filosofische aspiraties be
vredigt. Integendeel, zij vraagt om een concretisering en verwerkelijking 
in het leven van alledag. Haar geldingskracht zal zich feitelijk moeten ma
nifesteren. Om de politieke instituties die daar verantwoordelijk voor zijn 
en om de procedures waarmee dat zijn beslag moet krijgen gaat het in dit 
hoofdstuk. De hamvraag is of de publieke gerechtigheidsnorm ons iets te 
zeggen heeft over de manier waarop in staatkundig-bestuurlijk opzicht be
slissingen genomen en uitgevoerd moeten worden om de samenleving 
op een rechtvaardige manier in te richten. 
Vele kwesties hangen met deze vraag samen. Zo wordt niet zelden verno
men dat een christelijke geïnspireerde politieke visie op gespannen voet 
staat met de democratische inrichting van de samenleving. 'Niet de majo
riteit, maar de autoriteit' was immers een gevleugelde uitdrukking van de 
erflaters der christen-democratie. Het is de vraag of die 'autoriteit' (de be
ginselen waarop de christen-democratie zich oriënteert) aan de democra
tische besluitvorming in de weg staat of haar juist vooronderstelt. Hieron
der zal deze laatste optie worden verdedigd. 

In een tijd waarin zich enerzijds een democratiseringsgolf in Oost Europa 
voordoet, baart anderzijds de politieke betrokkenheid van burgers in Wes
terse landen zorgen. De opkomst bij verkiezingen lijkt stelselmatig terug te 
lopen. Het zich melden als lid van een partij is eerder uitzondering dan re
gel geworden. Zeker ook christen-democraten zien zich voor de vraag ge
plaatst hoe de 'wervingskracht' van het politieke bedrijf op een verant
woorde manier te verbeteren is. Zijn er veranderingen in de politieke be
sluitvormingsprocedures nodig? Schort het politieke partijen aan zeg
gingskracht, democratisch elan en heldere politieke standpunten en 
beginselen? Is de politiek teveel een zaak .van achterkamers geworden? 
Zijn de besluitvormingsprocedures met al hun adviseringstrajecten te 
stroperig? Verdient misschien een systeem van directe zeggenschap, 
waarbij staatsburgers direct geconsulteerd worden bij de beslissingen 
over de uiteenlopende politieke kwesties, de voorkeur? Of waarborgt juist 
een representatief stelsel de kwaliteit van de politieke besluitvorming? In 
verband met die vragen eist het in de jaren tachtig opnieuw bepleite facul
tatieve, correctieve wetgevingsreferendum met beslissende uitslag de 
aandacht op. Ook de relaties tussen de politieke partijen en hun achter-
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bannen vragen in dat kader om een analyse. Zijn de partijen de passieve 
kanalen waardoor bevolkingscategorieën hun uiteenlopende verlangens 
politiek kunnen effectueren, of is er een zelfstandiger rol voor hen wegge
legd? Hieronder zal gekozen worden voor een vrij strikte handhaving van 
de indirecte, op parlementaire leest geschoeide, politieke democratie. 

Feit is dat in ons land traditioneel geen enkele partij kan rekenen op de 
meerderheid in het parlement. V~ndaar dat christen-democraten zich fun
damenteel moeten bezinnen op het compromis. Hoe moeten zij met dit 
fenomeen omgaan en welke implicaties heeft dat voor haar plaats in het 
politieke spectrum? 

Ook de aard van verhouding tussen het parlement en de regering is van 
grote betekenis voor de kwaliteit van onze democratie. In de naoorlogse 
parlementaire geschiedenis zou zich een ontwikkeling in monistische rich
ting hebben voorgedaan. Veelgehoorde klacht is dat regering en Kamers 
bij elkaar 'op de knie zijn gaan zitten', waardoor de dualistische verhoudin
gen van weleer naar de achtergrond gedrongen zijn . De regering of over
heid staat niet meer tegenover de vertegenwoordigende Kam·ers, maar re
gering en Kamers staan gezamenlijk als overheid, tegenover het 'volk' .1 En 
dat is een ernstige beschuldiging omdat daarmee de normatief-controle
rende functie van het parlement in het geding is.2 Waar het parlement de 
marionet van de regering wordt, komt vertegenwoordiging van het volk 
op het spel te staan. Daarom is het van belang na te gaan hoe de christen
democratie aankijkt tegen de verhouding van het parlement tot de rege
ring en omgekeerd. 

Daarbij kan niet voorbijgegaan worden aan het feit dat met de groei van 
de verzorgingsstaat de bureaucratie veel greep op het beleid heeft gekre
gen. In eerdere hoofdstukken is al geconstateerd dat de formele wetgever 
vaak alleen nog maar kaderstellend optreedt. Dat schaadt de inzichtelijk
heid van het beleid, de duurzaamheid van regels en daarmee de rechtsze
kerheid, maar zeker ook de democratische verankering van de politiek en 
de daarmee verbonden politieke betrokkenheid van burgers. 

De vraag doet zich dan ook voor op welke manier weerwerk is te leveren 
tegen de dreigende dominantie van de administratie. Hoe is de ministerië
le verantwoordelijkheid te versterken en in welke mate hangen haar erosie 
en de geschetste bureaucratisering samen met het feit dat burgers de 
overheid in toenemende mate confronteren met talloze verlanglijstjes? Is 
het nodig om de 'strakke' teugels van de ministeriële verantwoordelijk
heid te laten vieren of is het juist zaak om naar een herbevestiging van het 
'primaat van de politiek', te streven? (Voorzover er althans sprake is van 
wezenlijke overheidstaken.) 

1. C.W.A. v.d . Pot, A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 350. 
2. Vgl. J.N .J . v.d. Broek e.a. (red.), Democratie. Scheiding der machten, •~-Gravenhage 1987. 
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In het verlengde van deze problematiek ligt het vraagstuk van de functio
nele decentralisatie. Deze decentralisatie wordt aangeprezen als remedie 
tegen zowel de zogenaamde overbelasting van de overheid,3 als tegen de 
tanende ministeriële verantwoordelijkheid en de verambtelijking van het 
overheidsbeleid. In de verzelfstandiging ziet men dan een manier om het 
bestuur effectiever te laten werken, om deskundigen bij het beleid te be
trekken en om de overheid te debureaucratiseren.4 Meer taken zouden on
dergebracht moeten worden bij instellingen, die niet onder de directe ver
antwoordelijkheid van de politieke gezagsdragers vallen. Dergelijke func
tionele organen worden dan ook niet integraal gecontroleerd door het 
volk vertegenwoordigende lichamen. 
Wel kunnen zij maatschappelijk verankerd zijn via de representatie van~be
trokken belangengroepen.5 Deze bestuursorganen behartigen binnen een 
politiek bekrachtigd kader van bindende regels en normen, een begrensd 
deel van de typische overheidstaken. Van christen-democratische kant is 
altijd gezegd dat de discussie over functionele decentralisatie verbreed 
moet worden tot een serieus debat over het afstoten en uitbesteden van 
taken, zowel als tot het vermaatschappelijken van activiteiten.6 Hieronder 
zullen wij nagaan hoe de verantwoordelijke samenleving zich verhoudt tot 
de functionele decentralisatie van overheidstaken. 

Van functionele naar territoriale decentralisatie is terminologisch een klei
ne stap. Beleidsinhoudelijk ligt dat, zo zal duidelijk zijn, bepaald anders. Bij 
territoriale decentralisatie gaat het om de overdracht van taken van een 
centrale naar een decentrale overheidslaag. Ook de decentralisatie wordt 
vaak aangeprezen als het middel bij uitstek om publieke besluitvorming te 
ontdoen van haar bureaucratische ballast en haar onsamenhangend ka
rakter. De lokale democratie zou borg staan voor politieke betrokkenheid. 
En inderdaad heeft de christen-denmocratie krachtens het subsidiariteits
beginsel (het is het beste om taken op een 'zo laag' mogelijk niveau in de 
samenleving ter hand te nemen) een voorkeur voor een decentrale behar
tiging van overheidstaken. Met deze vuistregel is veel gezegd, maar ook 
nog veel opengelaten. Wat houdt de clausule 'bij voorkeur' in? Welke cri
teria zijn daarbij doorslaggevend? Hoe zit het als niet elk lokaal of provin
ciaal bestuur het draagvlak heeft om de politieke en bestuurlijke taken 
naar behoren te vervullen? Is een gedifferentieerd decentralisatiebeleid 
dan gewenst? Regionale vraagstukken blijken telkens verder uiteen te 
gaan lopen . De relaties tussen de gemeenten, provincies en het rijk win
nen daardoor aan dynamiek en diversiteit. Pasklare blauwdrukken voor de 
verdeling van taken gaan meer en meer als een keurslijf werken. Toch 
blijft een zekere ordening noodzakelijk, ook al nemen de gemeente- en 

3. Resultaat van hetgeen P.L. Berger tot de 'revolution of entitlements' doopte. 
4. Democratie, scheiding der machten, 63 e.v. Vgl. ook M. Scheltema. 'De bureaucratie'. 
Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66. De actieve overheid: effecten op samenleving, po
litiek en bureaucratie ('s-Gravenhage 1988) 25 e.v. 
5. Vgl. J .L. Boxum e.a. Zelfstandige bestuursorganen in soorten (Deventer 1989) 36 e.v 
6. Vgl"J.P. Balkenende en A. Klink, 'Gespreide verantwoordelijkheid in plaats van functionele 
decentralisatie', Bestuurswetenschappen, Themanummer: Functionele decentralisatie in
schakeling van particuliere organisaties, jaargang 43, nr. 6 1986, 359. 
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provincie-grensoverschrijdende vraagstukken in variëteit en omvang toe. 
Het is de vraag hoe recht gedaan kan worden aan die diversiteit, zonder 
dat het overheidsbestuur te complex en te ondoorzichtig wordt. 

Het zijn deze vraagstukken die in dit hoofdstuk aan bod komen. Het zal dui
delijk zijn dat het onderstaande betoog alleen maar richtingen voor beleid 
kan aangeven. (Een schaap met vijf poten blijft een zeldzaam exemplaar). 

2. Christen-democratie en politieke democratie 

'Niet de majoriteit, maar de autoriteit' was een geliefde uitdrukking van de 
'oudvaders' der christen-democratie. De christelijk geïnspireerde politici 
van weleer trachtten daarmee aan te geven, dat het beginsel boven de ge
zagsdrager staat. 

Deze stelregel wekt al snel de indruk dat een politiek die zich laat leiden 
door beginselen, zich maar moeilijk verdraagt met democratiseringsambi
ties. En soms leek het er inderdaad op, dat de loyaliteit van een aantal eer
dergenoemde 'kopstukken' onder de voormalige christelijk geïnspireerde 
politici voor de parlementaire democratie te wensen overliet. Toch is dat 
grotendeels slechts schijn. Groen van Prinsterer prees het parlementaire 
stelsel en zag daarin een uiting van de 'glorieuze geschiedenis' van ons 
land. En ook Lohman verzette zich niet tegen het representatieve stelsel. 
Wel tegen de volkssoevereiniteit. 'De Staten-Generaal zijn, evenzeer als de 
Koning, alleen al daarom vertegenwoordigers van het hele volk, omdat zij 
geroepen zijn het recht van allen ... te vertegenwoordigen.'1 En voorzover 
de erflaters van de christen-democratie de plaats van het parlement in zijn 
verhouding tot de Kroon relativeerden, is dat door Schaepman en Kuyper 
meer dan rechtgezet. Eerdere hoofdstukken toonden dat al aan. 

Inmiddels is de medeverantwoordelijkheid van burgers voor het staatsbe
stuur uitgegroeid tot een onaangevochten waarde van en toetssteen voor 
beschaafde politieke naties. Christen-democraten hebben zich daar van 
harte voor ingezet. Maar daarmee is, voorzover het de christen-democra
tie betreft, geen basis gelegd voor de beginselen van volkssoevereiniteit. 
Evenmin als de vorst, of de oligarchische heersers van weleer, evenmin 
als de charismatische leider of de gevierde wetenschapper annex verlich
te filosoof, kan de meerderheid van het volk, haar wil tot absolute norm 
verheffen.8 Niet de opiniepeiling, niet het algemene rechtsbewustzijn, 

7. A.F. de Savornin Lohman, Gezag en vrijheid('s-Gravenhage 1921) 94. 
8. Hirsch Ballin stelt in dat verband tegenover zowel 1) de technocratisering van het bestuur 
(waarbij de bestuursmacht in de staat zich in toenemende mate gaat concentreren op de 
technisch-wetenschappelijke inzichten), als tegenover 2) de berekeningsrationaliteit(waarbij 
de beleidsdoeleinden volstrekt waardebepaald zijn, maar de middelen wetenschappelijk/ra
tioneel ingezet worden) en 3) de intersubjectieve rationaliteit (waarbij mensen op basis van 
argumenten hun eigen werkelijkheid trachten te creëren) de waarde van de intersubjectieve 
interpretatie van het recht. Daarbij wordt noch de wetenschap, noch de willekeur, noch het 
algemeen rechtsbewustzijn tot norm gemaakt. Veeleer treedt daarbij aan het licht dat de in-

➔ 
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noch het wetspositivisme ('wat de in het zadel zittende overheid op een 
procedureel zuivere manier uit de hoge hoed tovert, is op zich legitiem'), 
of ook het gezamenlijk oordeel van volksrepresentanten kan ongeclausu
leerd het laatste woord hebben in de rechtsstaat. Formele besluitvor
mingsprocessen geven nooit volledig uitsluitsel over de legitimiteit van 
politieke beslissingen. 

Toch staat de christen-democratie, zoals is gezegd, zeker niet neutraal te
genover de inrichting van de politieke besluitvorming. Om een aantal re
denen kiest zij principieel voor een democratische inrichting van het 
staatsgebouw. 
Ten eerste is de politieke participatie van burgers intrinsiek waardevol. In 
het dragen van politieke verantwoordelijkheden geeft de mens uitdruk
king aan zijn 'zedelijk' karakter. De cultuuropdracht om de aarde te behe
ren en in te richten geldt, ook naar zijn politieke zijde, alle mensen. Geen 
enkele persoon of groep mag die opdracht voor zichzelf reserveren. De 
parlementaire democratie nu geeft ruim baan aan de brede participatie 
die de christen-democratie voor ogen staat. 

Politici moeten voorts zorgen voor rechtvaardige samenlevingsverhou
dingen. Het gaat hen om de inrichting van de maatschappij naar de maat
staf van de publieke gerechtigheid. Maar het is een feit dat niemand aan
spraak kan maken op een volledig of onfeilbaar inzicht in de strekking en 
betekenis van deze maatstaf voor het politieke handwerk. Ook daarom is 
een brede deelname aan politieke besluitvormingsproces gewenst. De 
burger is opgeroepen tot 'het leveren van commentaar op de maatregelen 
van overheden, opgeroepen tot kritiek als dat nodig is, en het leveren van 
tegenspel binnen de rechtsnormen die daarvoor als goed en heilzaam 
worden aanvaard' .9 

Met zijn stemgedrag, zijn uiteenlopende vormen van politieke participatie, 
variërend van ingezonden artikelen in kranten en periodieken, van brieven 
gericht aan politici tot het lobbyen en zijn lidmaatschap van politieke par
tijen, draagt de burger - idealiter - bij aan een evenwichtige politieke 
besluitvorming. Weliswaar botsen daarbij inzichten en meningen, maar 
dat kan corrigerend werken, de selectiviteit van inzichten ondervangen en 
het oog scherpen voor de actuele betekenis van de publieke gerechtig
heidsnorm. 

Duidelijk zal zijn dat burgers naar christen-democratisch inzicht zeker niet 
alleen in het politieke draaiboek voorkomen om hun eigen belangen te be
hartigen.10 De stelregel dat de politieke democratie nodig is, omdat de be
langen van burgers over de hele linie intensiever dan ooit geraakt worden 
door het overheidsbeleid, schiet dan ook - indien eenzijdig gepresen
teerd - tekort. Maar het is ook een misvatting te menen, dat de deelname 
---+ 
tersubjectiviteit altijd onder de toets staat van datgene waaraan zij refereert, namelijk de wer-
kelijkheid van de rechtsidee. (E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid, 62). 
9. A.M. Oostlander, Dorpsdespoten onttronen (Franeker 1985) 133. 
10. W. De Kwaadsteniet, Vertegenwoordiging of deelgenootschap, Besturen in openheid, 9-
1978, 2. 
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aan het politieke bedrijf een vrijblijvende, belangenloze aangelegenheid 
is. Een politiek debat is geen intellectueel steekspel. De democratie be
staat niet bij de gratie van zijn forum- of debatfunctie.11 

In de politieke democratie is ten derde wel degelijk ruimte voor de behar
tiging van zwaarwegende en gegronde rechtsbelangen. Die belangen zijn 
zeer divers en veelzijdig. Dat is vooral ook waardevol omdat uiteenlopen
de bevolkingscategorieën vanuit verschillende culturele, sociale en eco
nomische invalshoeken tegen de overheid aankijken. Politieke beslissin
gen krijgen immers al snel een eenzijdig en selectief karakter als bepaalde 
categorieën van burgers vanwege hun economische, sociale of religieuze 
kenmerken van het actieve of passieve kiesrecht worden uitgesloten. 

Er is nog een vierde reden om de politieke besluitvorming democratisch 
in te bedden. Politieke beslissingen moeten namelijk behalve rechtvaar
dig, vooral ook feitelijk realiseerbaar zijn. Weliswaar mogen rechtmatig
heid en aanvaardbaarheid niet vereenzelvigd worden, toch zijn zij allebei 
van betekenis. En wat P. Scholten ooit over de rechtspraak te berde bracht, 
geldt eveneens voor de politiek. 'Wie een rechtsoordeel afgeeft met het 
bewustzijn dat dit toch niet zal worden gevolgd, zal tenslotte toe moeten 
geven, dat het wel zijn overtuiging omtrent recht, maar niet het recht is 
wat hij verkondigt. Het dualisme in het recht dwingt bij het zoeken naar de 
norm ook dit machtselement als gegeven te aanvaarden. De rechtsregel 
bedoelt verwezenlijking. Het recht is niet alleen norm, maar ook sociaal 
verschijnsel.'12 De parlementaire democratie biedt de regering dan ook 
een basis om de haalbaarheid van haar beleid te verkennen en consensus 
te bereiken.13 Dit betekent niet dat politieke beslissingen de publieke opi
nie op de voet moeten volgen. Dat zeker niet. Het gaat veeleer om de pru
dentie waarmee politiek verantwoordelijken hun beleid moet voeren. Wie 
geen rekening houdt met het maatschappelijk draagvlak van politieke be
sluiten gaat aan de realiteit en soms ook aan de gebrokenheid van het be
staan voorbij. 14 

En 'last but not least' geldt dat de democratie de garantie biedt dat gezags
dragers zich regelmatig verantwoorden tegenover (de vertegenwoordi
gers van) hun volk. Dergelijke procedurele waarborgen tegen een onver
hoopte usurpatie .van de macht zijn uiteraard van onschatbare waarde. 

Christen-democraten verdedigen dus om vijf redenen de democratisering 
~ 

11. Vooral Groen van Prinsterer kantte zich tegen een dergelijke opvatting van democratie. 
Anders dan nogal eens wordt gedacht lag in de door hem en anderen bepleite corporatieve 
inrichting van het parlement een fundamentele onderkenning van het feit dat politieke stand
punten altijd stoelen op feitelijke en actuele belangen. Van een zgn. 'freischwebende lntelli
genz' wilde Groen van Prinsterer niets weten. 
12. P. Scholten, Recht en levensbeschouwing. Verzamelde Geschriften, Deel 1 (Zwolle 1949) 
156. 
13. E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid, blz. 63. 
14. Paul Scholten spreekt, onder verwijzing naar de woorden van Christus, van de hardheid 
van de harten in de gemeenschap, waardoor de in beginsel juiste regel niet door de samen
leving gedragen wordt. (P. Scholten, Algemeen deel. Mr. C. Assers Handleiding tot de beoe
fening van het Nederlands burgerlijk recht, Zwolle 1974, 128). 
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van de rechtsstaat. De taak om de schepping in politieke zin te beheren en 
in te richten gaat in beginsel alle (volwassen) mensen aan. Verder zal het 
inzicht in de publieke gerechtigheidsnorm minder snel ontsporen als er 
sprake is van onderlinge correctie. Ook is gewezen op het belang van een 
veelzijdige representatie van rechtsbelangen, op de consensusvormende 
waarde van de politieke dialoog en op de democratische gewaarborgde 
verantwoordingsplicht van politici. Maar al is dan in beginsel gekozen 
voor een democratische regeringsvorm, dan nog blijven er talrijke vragen 
over. Hoe moet de democratisering in formele zin zijn beslag krijgen? Wat 
zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een verantwoorde democratische 
b~sluitvorming? Om afgewogen en verantwoorde beslissingen te nemen 
zal de besluitvormingsprocedure aan een aantal criteria moeten voldoen. 
Wij noemen de volgende: 
1. de politieke vraagstukken zullen niet geïsoleerd behandeld mogen wor

den. Verantwoord handelen is altijd inclusief van aard. Dat wil zeggen 
dat de gevolgen van bepaalde politieke keuzen in afwegingen verdis
conteerd moeten zijn . Pas dan krijgen zij een integraal karakter; 

2. de politieke gezagsdragers zullen regelmatig verantwoording af moe
ten leggen van hun daden en beslissingen; 

3. politieke beslissingen zullen in open overleg tot stand moeten komen. 
Openbaarheid, discussie, de uitwisseling van argumenten, ondubbel
zinnige en heldere normen zijn trefwoorden; 

4. de procedure zal een effectief en inzichtelijk beleid mogelijk moeten 
maken, niet te omslachtig mogen zijn en met het oog op de rechtszeker
heid binnen redelijke termijnen besluitvorming mogelijk moeten ma
ken; 

5. het niveau waarop beslissingen hun beslag krijgen zal op de te beharti
gen taken berekend moeten zijn. Het brandpunt van de politieke verant
woordelijkheid zal bij die bestuurslaag moeten liggen, die in het concre
te geval het beste in staat is om de voorwaarden te scheppen waarbin
nen burgers hun verantwoordelijkheid in daden om kunnen zetten. 

Met behulp van deze criteria zullen de probleemstellingen verwoord in de 
eerste paragraaf aan de orde worden gesteld. Hieronder zal eerst worden 
ingegaan op de vraag of christen-democraten bij het streven naar de de
mocratisering van de rechtsstaat kiezen voor directe participatie {volksini
tiatief/volksraadpleging) of voor de meer indirecte, parlementaire demo
cratie. 

3. Vertegenwoordiging of deelgenootschap 

Christen-democraten kiezen voor de representatieve democratie. Verte
genwoordiging verkiezen zij boven het 'directe deelgenootschap', waarbij 
in beginsel alle burgers over het geheel van lopende zaken wordt geraad
pleegd. De directe democratie is in de eerste plaats onpraktisch. Met tal
loos vele mensen valt het niet mee doelmatige beslissingen te nemen. Dat 
beseffen zelfs de felste aanhangers van de volkssoevereiniteit. De directe 
democratie vindt in haar meest zuivere vorm dan ook nauwelijks aanhan
gers. 
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Nu is ondoelmatigheid weliswaar een ~iterst pragmatisch criterium, maar 
het is zeker niet van betekenis ontbloot. Omslachtige besluitvormingspro
cessen werken zo vertragend dat zij de effectiviteit van het bestuur en de 
rechtszekerheid aantasten. 
Toch is de kous daarmee niet af. Het mag dan zo zijn dat de directe demo
cratie15 in zijn consequentste vormen nauwelijks aanhangers vindt, toch is 
het pleit daarmee niet beslecht. In een afgezwakte toepassing van direct
democratische procedures, in de vorm van beslissende referenda, zien 
sommigen een belangrijk middel om de politieke betrokkenheid van bur
gers een impuls te geven en de democratische basis van het beleid te ver
sterken. 

3. 1 Het referendum 

In de loop van de parlementaire geschiedenis zijn telkens weer voorstellen 
in deze richting gedaan. Zo diende in 1903 een aantal SOAP-leden van de 
Tweede Kamer onder leiding van Troelstra een wetsontwerp in, waarin zij 
voorstelden om een facultatief referendum grondwettelijk mogelijk te ma
ken. In 1946 (tijdens de voorbereiding en behandeling van de ingediende 
voorstellen tot grondwetsherziening) en in 1950 (de Staatscommissie-Van 
Schaik) werden pleidooien gehouden voor het indirecte referendum. De 
voorstellen mochten op geen parlementaire meerderheid rekenen. De 
Commissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet (de Commissie
Cals/Donner) liet zich in negatieve zin uit over het volksinitiatief, maar in 
positieve zin over het wetgevingsreferendum.16 Een motie, die de invoe
ring van het facultatief correctief wetgevingsreferendum bepleitte, werd 
in 1974 door de Tweede Kamer verworpen.11 In 1985 verscheen tenslotte 
het rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de relatie kiezers
beleidsvorming (Commissie-Biesheuvel}. De commissie wenste uit te 
gaan van het primaat van het vertegenwoordigend stelsel, maar zocht 
naar mogelijkheden om de burgers intensiever bij het overheidsbeleid te 
betrekken. Het meende die in de vorm van een facultatief, correctief wet
gevingsreferendum met beslissende uitslag gevonden te hebben.10 De 

15. Vgl. ook A. Soeternan 'Filosoferen over democratie', J. van Putten e.a. Democratie (Kam-
pen 1990) 9-22. . 
16. Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, 157 
e.v. De commissie omschrijft het volksinitiatief als een recht dat er toe strekt het volk in staat 
te stellen om voorstellen van wet (of andere voorstellen, bijv. tot het stichten van onderwijs
instellingen of het treffen van verkeersvoorzieningen) te doen. 
Het referendum maakt het mogelijk bepaalde voorstellen (meestal voorstellen van wet) hetzij 
vanwege de regering, hetzij na aanvaarding door het parlement aan een volksstemming te 
onderwerpen. 
17. Bij een facultief correctief wetgevingsreferendum is er sprake van een volksstemming 
over wetsvoorstellen. Deze stemming is facultatief, omdat niet automatisch elk door de Sta
ten-Generaal aanvaard wetsvoorstel aan een referendum wordt onderworpen. Zij is correc
tief omdat de volksstemming een beslissing van regering en parlement kan corrigeren. 
18. De bepleite volksraadpleging zou pas geïnitieerd kunnen worden zodra 10.000 burgers 
hun handtekening onder een verzoek tot een referendum plaatsen en er 300.000 kiesgerech
tigden de wens kenbaar zouden maken om een wetsvoorstel aan de volkstemming te onder
werpen. De voorstellen zouden geen betrekking mogen hebben op onder meer het koning
schap en Koninklijk Huis en de uitvoering van internationale verdragen of van besluiten van 

➔ 
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meerderheid van de kiesgerechtigden zou, mits zij voldoen aan een aantal 
criteria, de mogelijkheid moeten krijgen om een door het parlement aan
vaard wetsvoorstel alsnog te verwerpen. Bovendien zou - aldus een 
meerderheid van de commissie - het volk in staat gesteld moeten wor
den om wetsvoorstellen bij het parlement aanhangig te maken. 

3.2 Beoordeling 

De vraag is nu of dit correctief wetgevingsreferendum door de beugel van 
eerdergenoemde waarborgen en criteria kan. Vooral de volgende criteria 
zijn daarbij in het geding: 
- de effectiviteit van het beleid, 
- de inclusiviteit van het beleid en 
- de eisen van openbaarheid, controleerbaarheid en· verantwoordings-

plicht. 

3.2. 1 Een effectief beleid 
Over de mate, waarin de effectiviteit van de politieke besluitvorming bij in
voering van referenda onder druk komt te staan, valt te twisten. Feit is dat 
de Commissie-Biesheuvel bij de door haar voorgestane volksraadpleging 
uitging van een circa acht maanden vertraagde invoering van een ter dis
cussie staande wet. De commissie zelf tilde daar niet zo zwaar aan, te meer 
niet daar zij een speciale procedure voor spoedeisende wetsontwerpen 
ontwierp. (Bij het volksinitiatief speelt deze vraag veel minder. Er vindt 
dan niet per definitie een uitspraak plaats over een reeds parlementair be
krachtigde wet). Hoe het ook zij, afgezien van een mogelijkerwijs vertraag
de invoering is een belangrijk punt van overweging dat er na de eventuele 
verwerping van een wetsvoorstel schadelijke patstellingen en impasses 
kunnen ontstaan. In de eerste plaats al omdat de regering kan weigeren 
een reeds parlementair bekrachtigde wet in te trekken. Zij kan aftreden als 
het wetsvoorstel essentieel is voor het beleid dat zij wil voeren. Nieuwe 
verkiezingen liggen dan in het verschiet. Die hoeven zeker niet per se tot 
een andere samenstelling in de Kamer te leiden of in andere coalities uit 
te monden. Kamer en regering krijgen dan opnieuw te maken met het veto 
van het volk. Directe participatie en parlementaire democratie blijken dan 
grootheden te zijn die haaks op elkaar staan. Maar ook als regering en par
lement het niet zover willen laten komen, dan nog kan de coalitie, vanwe
ge de beslissing van het volk, onder druk komen te staan. Voor regerings
fracties kan het voortzetten van de coalitie bepaald oninteressant en zelfs 
ongewenst worden als de beleidsinbreng die voor hen wezenlijk was, 
wordt geblokkeerd. Juist ook omdat w~tten nooit op zichzelf staan en ver
vlochten zijn met andere beleidsopties (zo heeft bijvoorbeeld het herstel-

➔ 

volkenrechtelijke organisaties. Een meerderheid van kiesgerechtigden zou een voorstel van 
wet slechts kunnen verwerpen als zij bestaat uit meer dan 30% van hen die gerechtigd waren 
om aan de volksstemming deel te nemen. (Het kabinet-Lubbers Il reageerde in maart 1988. 
In de kabinetsnotitie werd alleen een door regering en parlement geïnitieerd consultatief re
ferendum voor een beperkt aantal gevallen echt nuttig en aanvaardbaar geacht. In feite is 
een dergelijk referendum echter ook nu al mogelijk.) 
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len van koppelingen veel beleidsimplicaties evenals het al dan niet toe
staan van abortus talloze gevolgel'.'I heeft voor bijvoorbeeld het beleid ten 
aanzien van de gentechnologie en het eventuele experimenteren met em
bryo's) is het risico van impasses groot. Dat brengt ons inmiddels bij het 
volgende criterium. 

3.2.2 Een samenhangend beleid 
De politieke besluitvorming is slechts deugdelijk en zorgvuldig, als zij een 
integraal karakter kent en zich niet op ad hoc basis van besluit naar besluit 
beweegt. Wetten kunnen maar zelden los van en zonder samenhang met 
andere beleidsopties en -resultaten op hun merites beoordeeld worden. 
Zij zijn in de regel niet geïsoleerd te benaderen, omdat zij deel uitmaken 
van een samenhangend normencomplex, dat de uitdrukking is van de· par
lementair-democratische afweging van verschillende belangen. Wetten 
zijn de bouwstenen - en soms hoekstenen - van het beleid dat de for
mele wetgever wenst te voeren. De volksraadpleging maar vooral ook het 
volksinitiatief gaat al snel aan deze samenhang voorbij. Terwijl het volks
initiatief zich vrijwel volledig aan de parlementaire besluitvorming ont
trekt, worden bij volksraadplegingen bepaalde beleidsonderdelen zoda
nig uit hun context gelicht, dat het bepaald niet denkbeeldig is dat rege
ring en parlement zich, na het afblazen van een wet - als resultante van 
het referendum - geconfronteerd zien met een gehavend beleidspakket. 
Daarbij komt nog dat het irreëel is om ervan uit te gaan, dat kiezers de wet
ten niet geïsoleerd zullen beoordelen. In een tijd waarin zelfs kamerleden 
in toenemende mate voor hun oordelen terug moeten vallen op fractie
specialisten, getuigt het van weinig realiteitszin om van burgers te ver
wachten dat zij over de hele linie toereikende en verantwoorde afwegin
gen kunnen maken. 

Nu valt daar uiteraard tegen in te brengen, dat een representatieve demo
cratie niet minder, maar juist meer politiek vernuft bij het electoraat voor
onderstelt. Om de zoveel jaar geven kiesgerechtigde burgers hun stem 
aan partijen, die zich met een heel scala van beleidsvoornemens, gebun
deld in een program, op de kiezersmarkt begeven. Als van burgers niet 
verlangd mag worden, dat zij geïsoleerde thema's altijd volledig kunnen 
overzien, hoe staat het dan met de keuze van de volksvertegenwoordi
ging? Bovendien zal elk stelsel van vertegenwoordiging steunen op ver
kiezingen waarbij burgers hun ene stem voor vele onderwerpen tegelijk 
uitbrengen ('one vote for many issues'). De kiezer is slechts in de gelegen
heid om één stem uit te brengen terwijl 'zijn' vertegenwoordiger over veel 
uiteenlopende onderwerpen zijn keuze moet bepalen. Zo ontstaat het zo
genaamde probleem, dat de kiezer zijn stem uitbrengt op een partij, om
dat haar standpunt over de euthanasiekwestie hem/haar aanspreekt, ter
wijl hij/zij afkerig is van - om een dwarsstraat te noemen - de buiten
landse politiek van de partij. 19 Het 'one vote for one issue' zou om die re-

19. H. Daudt wijst er in navolging van R.A. Dahl op, dat de situatie zich zelfs kan voordoen 
dat de w innende (meerderheids-) partij met ieder programmapunt een minderheidsstand
punt vertegenwoordigt. (H. Daudt 'De politieke toekomst van de verzorgingsstaat', Van 

~ 
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den alleen al in beginsel de voorkeur hebben boven het stelsel van verte
genwoordiging. 

Toch overtuigen deze argumenten niet. Doordachte politieke stellingna
mes op onderdelen van het beleid, ontlenen hun samenhang namelijk aan 
een onderliggende (politieke} filosofie, die als voedingsbodem voor poli
tici dienst doet. Van die filosofie gaat in de regel een sturende kracht uit, 
die er voor zorgt dat partijpolitieke standpunten op verschillende deelter
reinen niet als los zand aan elkaar hangen. Politieke beginselen maken de 
kracht van een politieke stroming uit. Op basis van een politiek concept 
wegen partijen gerechtvaardigde maatschappelijke deelbelangen tegen 
elkaar af. Zij presenteren zich aan de kiezer als christen-democraten, libe
ralen, sociaal-democraten of conservatieven en verwijzen alleen al daar
mee naar een samenhangende politieke filosofie. Het zijn dan ook veeleer 
de dragende en sturende politieke ideeën die kiezers ertoe motiveren om 
op een bepaalde partij te stemmen dan de eventuele geïsoleerde beharti
ging van deelbelangen. 
Reden ook waarom de zogenaamde 'one issue parties' nauwelijks voet 
aan de grond krijgen. Kiezers verwachten van de politieke partijen en de 
regering terecht dat zij een afgewogen pakket van beleidsvoornemens 
presenteren, een pakket dat samenhang kent en waar verantwoordingszin 
uit spreekt. In die zin berust de democratie op georganiseerd vertrouwen 
en loopt zij uit op het verstrekken van een mandaat aan de volksvertegen
woordiging. Zodra burgers ernaar streven zich intensief bezig te houden 
met een vertaling van de politieke grondslag in gedetailleerde politieke 
beslissingen staat voor hen het lidmaatschap van politieke partijen en de 
deelname aan partijpolitieke activiteiten en discussies volop open.20 

3.2.3 Openbaarheid en verantwoording 
Een andere voorwaarde voor een goede democratische besluitvorming 
ligt in de openbaarheid van de politieke dialoog en de verantwoordings
plicht van politici. Ook op dit punt zijn er bezwaren tegen referenda en 
vooral het volksinitiatief. De standpunten van politieke partijen zijn zowel 
openbaar en daarmee vatbaar voor kritiek en correctie (eventueel zelfs via 
electorale politieke aardverschuivingen). Er is een verantwoordingsplicht. 
Van die openbaarheid en publieke verantwoordingsplicht gaat in de regel 
een appel uit op het betere ik van politici. En dat werkt door in hun beslis
singen. Vooral bij het volksinitiatief ligt dat anders. Burgers zouden op ad 
hoc basis politiek actief kunnen worden, een wetsvoorstel in elkaar kun-
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Doorn en Schuyt De stagnerende verzorgingsstaat(Meppel 1978) 204). Eerder was daar al op 
gewezen door G. Groen van Prinsterer: 'telkens zal er een minderheid zijn, die de overige 
minderheden (samen soms de overgrote meerderheid) aan overmacht onderwerpt' (Onge
loof en revolutie, 185). 
20. Vgl. C.J . Klop 'De toekomst van politieke partijen', Christen Democratische Verkenningen 
4/90, 182. Vooral de partijen zijn verantwoordelijk voor het gehalte van de democratie. Waar 
zich problemen van betrokkenheid en 'burgerzin' voordoen gaat het niet aan het heil van de 
overheid en de wijziging van formele democratische procedures te verwachten. Daar is be
paald meer voor nodig: wervende politieke concepten, openheid van partijkaders, een dui
delijk intern-democratisch profiel, geen nomenclatuur, etc. 
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nen timmeren, het aan de bevolking voor kunnen leggen~ de winst binnen 
kunnen halen en de verantwoordelijke politici met de resultaten op kun
nen schepen. Vervolgens trekken zij zich terug uit de politieke schijnwer
pers. De politieke gevolgen van het beleid komen voor rekening van de re
gering. Het gebrek aan een duurzame verantwoordingsplicht, die in de 
parlementaire democratie via 'het partijwezen' is gewaarborgd, opent dan 
ook deuren voor onverantwoorde en populistische wetsvoorstellen. Voor
stellen die, op de keper beschouwd, in een rechtsstaat niet thuishoren. 
Daarover wordt dan ook nog eens anoniem gestemd. Daarom is de vraag, 
of men op de solidariteit en verantwoordelijkheid van de individuele bur
ger kan of wil vertrouwen niet e-ens doorslaggevend. Veel belangrijker is 
de vraag of men, gezien de in het geding zijnde hoge principes en belan
gen - met name die van minderheden -, màg vertrouwen op procedures 
die het zonder een verantwoordingsplicht moeten stellen.21 Bij het correc
tief wetgevingsreferendum is het gevaar van populisme aanmerkelijk 
minder. Alleen parlementair bekrachtigde wetsvoorstellen kunnen ter 
stemming worden voorgelegd. De alternatieven worden als het ware door 
regering en parlement zelf gedefinieerd. Wel is het zo dat concrete be
leidsinhoudelijke beslissingen dan door zoveel personen genomen wor
den, dat een verantwoordingsplicht in het concrete geval niet meer moge
lijk is. Wordt een wet door het volk weggestemd, dan kunnen bewindslie
den, noch parlement, noch het volk daarvoor ooit nog ter verantwoording 
worden geroepen. Feitelijk is ook hier immers sprake van anonieme be
sluitvorming. 

3.3 Conclusie 

Het zal duidelijk zijn dat de keuze voor of tegen het correctief wetgevings
referendum van verstrekkende betekenis is. Een ongeclausuleerde omar
ming van het referendum voert in haar uiterste consequenties tot het on
dergraven van de indirecte democratie. Die keus wil de christen-democra
tie zeker niet voor haar rekening nemen. Het evenwicht in het beleid, de 
verantwoordingsplicht van besluitnemers en de openbaarheid van keuzen 
raken dan bekneld. Toch menen sommigen van onze commissie dat het 
correctief wetgevingsreferendum, functionerend binnen het parlementai
re stelsel van vertegenwoordiging, wegen opent voor een actievere be
trokkenheid van het volk bij de politieke besluitvorming. Zeker als er voor
waarden aan worden verbonden, zoals die door de Commissie-Bies heuvel 
zijn geformuleerd, kan de democratische kwaliteit van politieke beslissin
gen worden vergroot. Het is dan niet nodig bang te zijn voor populisme, 
omdat de overheid zelf als het ware de alternatieven vaststelt. Eventueel 
zouden waarborgen voor het primaat van het parlementaire stelsel kun
nen worden verkregen door de bindende kracht van het 'volksadvies' te 
nuanceren. Dat zou kunnen door het doorslaggevend karakter van de 
volksuitspraak in eerste aanleg intact te laten. Regering en parlement kun
nen dan slechts ten koste van het eigen voortbestaan het resultaat van het 

21. Vgl. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, 'Het referendum: de politieke poedelprijs', Bestuursfo
rum, 6n 1987, 165-168. 
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referendum náast zich neerleggen. Die keuze is aan hen. Zou het op nieu
we verkiezingen uitlopen, dan zou het nieuwe parlement in samenspel 
met de nieuwe regering uiteindelijk tot een definitieve beslissing moeten 
komen. In dit model is in tweede aanleg geen referendum meer mogelijk 
over de betreffende wet. Op die wijze kan het primaat van de parlementai
re democratie gehandhaafd blijven. Het (reeds bestaande) consultatieve 
referendum wordt dan - fors - aangescherpt. Slechts ten koste van een 
regeringscrisis/kamerontbinding kunnen de politici de uitkomst van de 
volksraadpleging naast zich neeleggen. Zou men hiertoe besluiten, dan 
zou ook deze vorm van raadpleging met de waarborgen, zoals eerder door 
de Commissie-Biesheuvel is verwoord, omgeven moeten worden. (Mini
maal een meerderheid van circa 30% van alle kiesgerechtigden, vele dui
zenden handtekeningen moeten het verzoek tot een referendum kracht bij
zetten, bepaalde wetsvoorstellen moeten gevrijwaard blijven van een 
volksconsultatie etc.). 

Anderen van de commissie zien meer nadelen dan voordelen in dergelijke 
plannen. Alleen in een strikt representatief stelsel van parlementair-demo
cratische besluitvorming kan zich volgens hen een evenwichtig, uitgeba
lanceerd en samenhangend beleid uitkristalliseren. Een beleid dat het re
sultaat is van het publiek, openbaar debat. Een beleid waarvoor de archi
tecten (periodiek) ter verantwoording kunnen worden geroepen, omdat zij 
niet in de luwte van de anonimiteit, maar voor het oog van alle betrokke
nen en geïnteresseerden hun afwegingen kracht bijzetten. Het democra
tisch karakter van het politieke handwerk kan dan beter langs andere dan 
de direct-democratische wegen worden verbeterd. Vooral ook de politieke 
partijen, de fracties in de parlementen en de regering zullen zich - binnen 
de kaders van de representatieve democratie - moeten bezinnen op hun 
functioneren . Politieke partijen zouden via hun partij-politieke activiteiten 
burgers moeten mobiliseren, de interne partij-democratie moeten optima
liseren en eventueel de band met de regio's via kandidaatsstellingsproce
dures aan moeten halen. Om die reden ook zou men voorzichtig moeten 
zijn met het subsidiëren van politieke partijen. Het leven zonder financiële 
zorgen lijkt ideaal, maar kan al heel snel tot een vervreemding met de ach
terban leiden. Fractie en regering zouden meer het publieke debat moeten 
zoeken in de Kamers en zaken minder op voorhand moeten regelen. De 
cyclus van adviesprocedures zou bekort en beknot moeten worden. Waar 
zich problemen van betrokkenheid en 'burgerzin' voordoen, gaat het niet 
aan het heil van de overheid en van de wijzigingen van formele 
democratische procedures te verwachten. Daar is bepaald meer voor no
dig: wervende politieke concepten, openheid van partijkaders, een duide
lijke intern-democratisch profiel, geen nomenclatuur en dergelijke. 

4. De plaats van de politieke partijen 

Politieke partijen zijn geen zetbazen of marionetten van het electoraat. Zij 
hebben hun eigen verantwoordelijkheid bij de praktische uitwerking en 
implementatie van de pol itieke ideeën, bij de beoordeling van politieke 
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vraagstukken en wetsvoorstellen, bij de controle op de handel en wandel 
van de regering. Representatie is immers het grondpatroon en niet de 
identiteit van regeerders en geregeerden.22 Partijen zijn niet louter de ka
nalen waardoor de burgers hun wensen en verlangens kenbaar maken. Zo 
fungeren zij ook als gids.23 Zij vertalen die niet mechanisch in moties en 
initiatief-wetten, maar filteren de 'verlanglijstjes' met behulp van een visie 
op de aard en het wezen van het politieke handwerk. Hun zelfstandigheid 
krijgt een formele erkenning in het recht van burgers om zich verkiesbaar 
te stellen, om politieke partijen in het leven te roepen en het politieke be
leid in gewenste richting te sturen. Dit passieve kiesrecht is in de parle
mentair-democratische rechtsstaat verwant met, maar niet identiek aan 
het actieve kiesrecht dat burgers periodiek uitoefenen door te gaan stem
men. Van praktizerende politici mag verwacht worden, dat zij voor het 
voetlicht treden met een uitgebalanceerde visie op de actuele taken van 
de overheden, een visie op de wijze waarop zij de politieke uitdagingen te
gemoet moeten treden en op de plaats van de overheid in de samenle
ving. Politieke partijen die zich continu laten leiden door de wisselende re
sultaten van opiniërende populariteits- en opiniepeilingen verliezen dan 
ook niet voor niets snel het vertrouwen van de bevolking. Hun wispeltu
righeid wordt als onbetrouwbaarheid doorzien en afgestraft. Voor de de
mocratie is het recht om zich te verenigen tot politieke partij, om het volk 
te vertegenwoordigen in het parlement, dan ook even wezenlijk als het 
recht om politici periodiek via de stembus te beoordelen. Het één kan niet 
zonder het ander, maar er is onderscheid. Een politiek systeem waarin de 
relatieve zelfstandigheid van politieke verenigingen niet wordt geëerbie
digd, maakt van de democratie een schijnvertoning. Hier dringen zich ove
rigens parallellen op met de samenlevingssferen, waarin de overige pri
vate instellingen opereren. Ook daar wordt het recht om bijvoorbeeld ge
zondheidszorg of onderwijs te genieten, om het geloof te beleven, een bo
terham te kunnen beleggen etc. misvormd als daar geen recht naast staat 
tot het aanbieden van zorg of onderwijs, of het recht om kerken op te rich
ten en in stand te houden. 

Een en ander verschaft de afgevaardigden natuurlijk nog geen alibi om na 
de verkiezingen diep in het pluche weg te zakken, achterover te leunen en 
om zich niets meer gelegen te laten liggen aan de achterban. Een verant
woordingsplicht in de vorm van periodieke verkiezingen is dan ook een 
onomstreden goed. Een permanent recht van de kiezers alsook van de 
partijen die hen afvaardigden om de volksvertegenwoordigers terug te 
roepen,24 te ontslaan of hen met politieke dictaten te confronteren is mis
plaatst, maar enigerlei vorm van verantwoordingsplicht naar het electo-

22. G. Manenschijn, Burgerlijke ongehoorzaamheid. Over grenzen aan politieke gehoor
zaamheid in een democratische rechts- en verzorgingsstaat (Baarn 1984) 98. 
23. De niet-aflatende stroom enquêtegegevens, de opinie-onderzoeken of popu lariteitsgra
fieken kunnen niet doorslaggevend zijn voor het stemgedrag van politici. 
24. Volksvertegenwoordigers handelen zonder last of ruggespraak. Een politieke partij kan 
hen niet via een tussentijds functioneringsgesprek de rode kaart geven en uit het veld sturen. 
Die onmacht is geen staatsrechtelijk manco, maar een verworvenheid en zal als zodanig 
- ook door partijen - moeten worden gehonoreerd. 
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raat toe kan absoluut niet worden gemist. Zeker niet in de politiek waar het 
in de regel gaat om hoge principes en zwaarwegende belangen. In een 
verantwoord politiek systeem zullen de (her-)verkiezingen altijd weer snel 
voor de deur staan. De periodieke ontbinding van het parlement, de pro
vinciale staten en de gemeenteraad staat borg voor correctie en eventueel 
zelfs een afstraffing van apert 'kiezersbedrog'. Naast deze 'formele band' 
met de achterban hebben politieke partijen en de fracties zelf de plicht om 
ook tussentijds de morele band met de achterban te verdiepen. 

5. Het kiesstelsel 

Artikel 40 van de Grondwet bepaalt dat de Staten-Generaal het hele Ne
derlandse volk vertegenwoordigen. Deze bepaling is al bijna twee eeuwen 
oud. Van Hogendorp nam haar in zijn schets voor een Grondwet al op, de 
Grondwetscommissie van 1813 aanvaardde haar zonder problemen en 
sindsdien doorstond zij de tand des tijds.25 Het stelsel van evenredige ver
tegenwoordiging, dat deze eis van representatie handen en voeten geeft, 
is heel wat jonger. Dat gaat terug op de grote Grondwetsherziening van 
1917. Voor die tijd was ons land in 100 kiesdistricten verdeeld (100 kamer
zetels). Om in dit districtenstelsel gekozen te worden moest een kandidaat 
de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behalen. Lever
de de eerste ronde geen absolute winnaar op, dan vond er herstemming 
plaats tussen de twee gegadigden die het hoogst hadden gescoord. 'Het 
maakte de verkiezingen tot een wedstrijd tussen een beperkt aantal kandi
daten, die in het district bekendheid genoten of althans in verkiezingstijd 
aanraking met de kiezer van het district zochten.'26 

De gekozene onderhield uiteraard nauwe betrekkingen met zijn district en 
stond meestal voor zijn regionale belangen. De kiesrechtelijke band tus
sen kamerlid en kiesdistrict was groot. Aangezien vrijwel geen enkel dis
trict kon volstaan met één verkiezingsronde, omdat geen enkele partij op 
de absolute meerderheid kon rekenen, leidde het stelsel tot allerlei verkie
zingsafspraken, geclausuleerde stemadviezen en herstemmingsakkoor
den. Onder bepaalde voorwaarden zou men elkaars kandidaten aanbeve
len. De partij die vanwege zo'n akkoord aan het kortste eind trok, had het 
nakijken. 

In 1917 werd het roer omgegooid. Het stelsel van evenredige vertegen
woordiging deed zijn intrede. De eenhoofdige afvaardiging vanuit het 
kiesdistrict en de zelfstandige verkiezingsprocedure zonder direct verband 
met de rest van het land waren van de baan. Het sinds 1917 geldende stel
sel van evenredige vertegenwoordiging verzekert, dat elke uitgebrachte 
stem in beginsel even zwaar telt en van dezelfde invloed is op de verkie
zingsuitslag.27 Elke politieke stroming in ons land die de kiesdeler - het 

25. Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 348. 
26. Idem, 358. 
27. Eerste rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de kieswet, 
's-Gravenhage 1968, 215. 
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aantal stemmen nodig om een zetel te halen - bereikt, kan rekenen op 
een plek op het Binnenhof. Het behaalde percentage stemmen bepaalt het 
aantal kamerzetels van een partij. De partijbesturen van de politieke par
tijen stellen de conceptlijst vast en bepalen de rangorde van verkiesbare 
personen. De kiezer kan via voorkeurstemmen blijk geven van zijn band 
met een specifieke kandidaat. 

Naast deze twee kiessystemen zijn er mengvormen. Zo heeft de Duitse 
Bondsrepubliek het districtenstelsel en de evenredige vertegenwoordi
ging met elkaar verbonden: de helft van het aantal zetels wordt bezet door 
verkiezingen per district, terwijl de uitgebrachte tweede stemmen meetel
len voor de zetelverdeling op basis van evenredigheid.20 

Aan zowel het districtenstelsel als het systeem van evenredigheid kleven 
nadelen. Aan het stelsel van kiesdistricten kleven de volgende bezwaren: 
- het bepalen van de omvang en grenzen van kiesdistricten is nogal arbi

trair en, naar uit voorbeelden van over de grens blijkt, zelfs voorwerp 
van hevige politieke twisten. Grensverschuivingen zijn altijd wel in het 
voor- of nadeel van bepaalde partijen. De meerderheid van het parle
ment kan zich via herindelingen 'rijk regeren'; 

- de praktijk van de stembusakkoorden is weinig verheven. Partijen kun
nen door afspraken om in districten wisselend op elkaar te stemmen, de 
uitslag van de verkiezingen beïnvloeden en derden schaakmat zetten; 

- veel stemmen gaan verloren en krijgen geen vertegenwoordigend ge
zicht in het parlement; 

- kleine partijen delven het onderspit. Terwijl zij landelijk gezien kunnen 
rekenen op een behoorlijke achterban, vertaalt zich dat niet in kamerze
tels. In elk district vissen zij achter het net. Minderh~den kunnen zich 
niet politiek laten vertegenwoordigen; 

- de regionale belangenbehartiging kan de distantie overwoekeren die 
nodig is voor een belangenafweging uit algemene gezichtspunten. 

Tegen het systeem van evenredige vertegenwoordiging worden de vol
gende bezwaren aangevoerd: 
- de band tussen kiezers en gekozenen vervaagt. De kiesrechtelijke band 

tussen beide is klein, zo niet afwezig. De volksvertegenwoordigers heb
ben geen duidelijke relatie meer met plaats of streek; 

- de politieke belangenbehartiging mist een regionale spits; 

- splinterpartijen doen hun intrede in de Kamer en krijgen soms zelfs een 
uitgesproken belangrijke betekenis, omdat zij de krachtsverhoudingen 

28. Idem, 365. 
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naar de een of andere kant kunnen laten omslaan (vergelijk Duitsland, 
maar vooral Israël. In Nederland doet dit probleem zich eigenlijk niet 
voor); 

- Het zwaartepunt van de coalitievorming komt na de verkiezingen te lig-
gen. Vóór die tijd troeven partijen elkaar in de regel af. 

Op grond van een afweging tussen deze pro's en contra's kwam de Staats
commissie van Advies inzake de Grondwet en Kieswet tot het voorstel de 
spelregels te veranderen door een stelsel van evenredigheid per kiesge
bied te introduceren.29 Zij adviseerde tot een matiging van de evenredig
heid over te gaan door het land in twaalf kiesdistricten te verdelen, waar 
de verkiezing en zeteltoewijzing zelfstandig plaats zou moeten vinden.30 

Een verbinding van lijsten uit de verschillende districten zou niet meer 
door de beugel moeten kunnen.31 Alhoewel het kabinet-Den Uyl de sug
gesties ondersteunde, stuitten zij op zoveel verzet vanuit de publieke opi
nie dat zij niet werden gehonoreerd. 

Recentelijk zijn de ideeën over een gemitigeerd stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging echter weer uit de kast gehaald. Nu omdat de op
komst van de bevolking bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 
schrikbarend laag was. Volksvertegenwoordigers en het volk leken uit el
kaar gegroeid te zijn. De vervreemding zou - zo is geopperd - een halt 
toegeroepen kunnen worden via het stelsel van evenredigheid per kiesge
bied, waarbij elke partij per district met eigen kandidaten komt die volgens 
evenredigheid het electoraat gaan vertegenwoordigen (er gaan dus geen 
stemmen verloren). 
De band tussen kiezer en achterban zou op die manier verstevigd kunnen 
worden. Dat zou - zeker op landelijk vlak - nodig zijn . De afstand tussen 
electoraat en kandidaat is groot, ook al omdat de Eerste Kamer getrapt ge
kozen wordt vanuit de Provinciale Staten. Afhankelijk van de omvang van 
de nieuwe districten zullen kleinere partijen nog een reële kans op afvaar
diging behouden. 

De vraag is nu welk stelsel naar christen-democratische inzichten de voor
keur geniet. Gemakkelijk te beantwoorden is deze niet, omdat een aantal 
even loffelijke waarden lijkt te botsen. Een hechte band tussen het volk en 
zijn vertegenwoordiging is van vitaal belang voor een levende democra
tie. Anderzijds is de vertegenwoordiging van (politieke) minderheden in 
het parlement een factor van grote betekenis. Een representatie van regio
nale gerechtvaardigde belangen kan ook winst betekenen, op voorwaarde 
althans dat zij niet ontaardt in een patronagesysteem (met als voedende 
bron het veiligstellen van de periodieke herverkiezing). Zetten wij deze za
ken tegen elkaar af, dan krijgt de handhaving van het huidige (nationale) 

29. Eerste rapport, 32 e.v. 
30. Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 365. 
31. Eerste rapport, 37. 
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stelsel de voorkeur boven het systeem van evenredigheid per kiesgebied. 
Dat vraagt om een argumentatie. Deze rust hierop: het kiesstelsel is welis
waar van invloed op zowel de band tussen de kandidaten en hun achter
ban als op de regionale verworteling van het parlement, maar beide zaken 
zijn het resultaat van vele werkzame factoren. Factoren, die mede door de 
politieke partijen zèlf beïnvloedbaar zijn. De taak om de relaties met de be
volking te intensiveren en de ruimtelijk gespreide en gerechtvaardigde be
langen een plaats in het politieke spectrum te geven, kunnen de partijen 
in eerste aanleg niet afschuiven op de overheid en het formele kiesstelsel. 
Binnen de evenredige vertegenwoordiging zijn er voor politieke partijen 
veel mogelijkheden om aan beide zaken te werken. De betrokkenheid kan 
een impuls krijgen via onder andere scholing en vorming, reguliere 
partijactiviteiten en via het uitdragen van een heldere, appellerende filo
sofie. Het feit dat het juist gemeenteraadsverkiezingen waren, waarbij de 
tanende politieke betrokkenheid van het electoraat zich manifesteerde, 
toont al aan dat de regionalisering van de politiek maar een beperkte bij
drage kan leveren aan de oplossing van het probleem. Ook via de kandi
daatstellingsprocedures kunnen de partijen de regionale betrokkenheid 
- indien gewenst - versterken. Het is aan hen een afweging.te maken via 
welke methoden zij de band met de kiezer verstevigen. Het andere punt 
echter - de parlementaire vertegenwoordiging van minderheden - staat 
of valt met de inrichting van het kiesstelsel. Een - afgezwakt - distric
tenstelsel schaadt de brede representatie, die christen-democraten met 
het oog op de intersubjectiviteit van de politieke besluitvorming, voor 
ogen staat. Weliswaar spelen de kleinere partijen bij de coalitievorming in 
de regel geen grote rol, toch is hun plaats in het parlement soms een we
zenlijke; soms appellerend, soms kritisch. Vooral het laatste kan van bete
kenis zijn voor de kwaliteit van de dialoog die aan de politieke besluitvor
ming vooraf dient te gaan. Over de moeilijkheid om een adequate inde
lingsmaatstaf voor de districten te vinden, hoeft hier niet te worden uitge
wijd. De bezwaren laten zich al raden. 

Ook op Europees niveau zou in het licht van de nagestreefde Europese 
Unie (zie hoofdstuk X) een uniform stelsel van evenredige vertegenwoor
diging bepleit moeten worden. Elke lidstaat zou voor de nationale parle
menten het eigen ~iesstelsel moeten kunnen handhaven. Partijen zouden 
bij de Europese verkiezingen op den duur echter de kans moeten krijgen 
om zich door heel het geïntegreerde Europa te manifesteren. De regionale 
component zou via een soort Senaat vorm moeten krijgen. In die Senaat 
zouden afgevaardigden van de lidstaten zitting kunnen nemen, die vol
gens een districtenstelsel zijn gekozen. Het district valt samen met de 
grenzen van lidstaten. De Raad van Ministers zou afgeschaft moeten wor
den, onder een gelijktijdige introductie van een zelfstandige supranationa
le Europese regering. 
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6. Het compromis 

Christen-democraten organiseren zich in een partij om zo toegerust te zijn 
voor het dragen van politieke verantwoordelijkheden in parlement en re
gering. Met het oog daarop wenden zij zich tot de kiezers. Zij moeten daar
bij concurreren met collega-partijen, die zij vervolgens weer in het parle
ment ontmoeten. Zoals bekend is, kent onze 'politieke arena' slechts min
derheidspartijen die, om te regeren, de handen ineen moeten slaan. De 
vereiste parlementaire steun voor het beoogde beleid is slechts via coali
tievorming te bereiken. Daarbij gaat het vanzelfsprekend niet alleen of in 
de eerste plaats om een rechtvaardige, de parlementaire verhoudingen 
weerspiegelende, verdeling van ministerposten, maar vooral om het op
stellen van een gezamenlijk gedragen programmatische visie op het be
leid dat binnen een gelimiteerde regeerperiode zijn b~slag moet krijgen. 
Een visie, die verwoord wordt in een (politiek-moreel) bindend regeerak
koord dat ten grondslag ligt aan de coalitie. 
Het regeerakkoord draagt in de regel alle trekken van een compromis. De 
partijprogramma's op basis waarvan politieke partijen electorale steun 
verwerven, moeten ineengevlochten worden tot een werkbaar geheel. 
Elke politieke partij die regeringsverantwoordelijkheid wil dragen, zal zich 
dan ook op het fenomeen van het compromis moeten bezinnen. 

De christen-democratie wil geen louter een getuigende stroming te zijn. 
Zo'n stroming heeft al gauw de neiging om met 'schone handen' politiek 
te bedrijven en zich niet te wagen aan actieve betrokkenheid bij de inrich
ting van de samenleving. Men mag zich dan misschien 'verheugen' in een 
'onbesmette' getuigende rol, intussen gaan de politieke ontwikkelingen 
wel verder. Het bedanken voor regeringsverantwoordelijkheid blijkt dan 
erger dan de 'kwaal' te zijn. De christen-democratie wil de boodschap die 
zij uitdraagt, concretiseren in het politieke beleid. Zij is dan ook ten princi
pale bereid ~ompromissen te sluiten. Beleid vergt immers ook tempo. De 
maatschappelijke ontwikkelingen gaan onverdroten voort. Politici kunnen 
niet eindeloos wachten op het bereiken van maximale resultaten. Doen zij 
niets dan nemen de ontwikkelingen een eigen autonome loop. Toch kle
ven aan die bereidheid, om ter wille van de voortgang van het beleid com
promissen te sluiten, risico's. Risico's van onduidelijkheid, geschipper, 
kleurloosheid en pragmatisme. Maar al te snel vereenzelvigen zowel poli
tici als achterbannen en het bredere electoraat het compromis met de fei
telijke standpunten van de partij. Er is dan sprake van een identificatie met 
een soms moeizaam tot stand gekomen onderhandelingsresultaat. 

Die identificatie heeft uiteraard veel te maken met de specifieke positie 
van de regering, die zich veelal tot spreekbuis maakt van het regeerak
koord, als programmatische neerslag van de beoogde duurzame samen
werking van de partijen. De regering verdedigt haar beleid en zij kan het 
zich niet permitteren het resultaat (in de vorm van wetsvoorstellen) ter 
goedkeuring aan het parlement voor te leggen, zonder dat de betrokken 
bewindslieden zich er, al is het maar gedeeltelijk, van harte voor inzetten. 
Hetzelfde geldt in zekere zin - zij het dat de institutionele druk hier min-



der is - voor de parlementariërs. Het commitment en de vereenzelviging 
kunnen stoelen op gegronde motieven. Het regeringsbeleid komt na over
leg en discussie, na het verkennen van elkaars standpunten tot stand. Die 
dialoog strekt ertoe om de betrokkenen over en weer de gelegenheid te 
geven de specifieke invalshoeken te belichten van waaruit zij de materie 
benaderen. Het is zeker niet uitgesloten dat tijdens de gedachtenwisseling 
standpunten op een hoger plan met elkaar verzoend worden. Ook politie
ke partijen en hun voormannen zijn niet verheven boven eenzijdigheden 
en de menselijke beperktheid. Het compromis heeft dan een meerwaarde 
boven de aanvankelijk ingenomen, mogelijkerwijs sterk antagonistische 
standpunten, omdat het onverenigbaar-geachte te harmoniseren blijkt te 
zijn. Of dat nu regel of uitzondering is, doet hier op zich niet ter zake. Feit 
is dat die situaties zich niet altijd voordoen. Feit is ook dat een politieke 
partij dan helderheid over haar positie moet verschaffen in de richting van 
haar achterban en de overige belanghebbenden. Het compromis moet 
dan als zodanig benoemd en verwoord worden. Waar christen-democra
ten zich geplaatst zien voor wetten die, met het oog op de aanvaardbaar
heid in het parlement, niet over de hele linie van harte onderschreven kun
nen worden, zullen zij daar helder over moeten zijn. Zij zullen de spanning 
tussen ideaal en werkelijkheid niet moeten maskeren of verdoezelen, 
maar juist moeten benadrukken. Anders lopen zij het risico beschuldigd te 
worden van kiezersbedrog, opportunisme, van beginselloosheid en onbe
rekenbaarheid. Christen-democraten moeten ook niet schuchter over 
compromissen doen. Het_feit dat zij bereid zijn deze te sluiten is eerder een 
politieke deugd dan een halfslachtigheidskwaal, alhoewel het daarin wel 
kan ontaarden wanneer de principiële visies het steeds afleggen tegen de 
bestuurlijke 'efficiency'. Er is al op gewezen dat het rekening houden met 
de aanvaardbaarheid van bepaalde beleidsvoorstellen en met het maat
schappelijk draagvlak voor een eenmaal uitgestippelde koers, een zaak 
van prudentie is. Verantwoordelijke politici hebben oog voor de spanning 
tussen het nagestreefde ideaal en de feitelijke realiseerbaarheid daarvan. 
Het beleid zal met wijsheid gevoerd moeten worden. Mozes kan wat dat 
aangaat model staan. Hij stond het de Israëlieten om reden van hun (niet 
uitzonderlijke) 'verstoktheid' toe te scheiden en trof er een administratief
rechtelijke regeling voor in de vorm van een scheidbrief. Het hoogste recht 
verkeert immers al snel in het hoogste onrecht. De waarden van een prin
cipieel beleid en prudentie moet men, zoals is gezegd, wel goed uit elkaar 
blijven houden. Als maatregelen aanvaard worden, zegt dat op zich nog 
niets over de rechtvaardigheid van regelingen. Ook moet niet te snel, na
melijk bij de geringste oppositie, geconcludeerd worden tot een gebrek 
aan maatschappelijk draagvlak. Confrontaties horen bij het vak. Schuw
heid is geen (politieke) deugd. 'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij' spreekt niet voor niets over een confrontatiepolitiek. Maar 
zij mag nooit omslaan in de veronachtzaming van de inbreng van anders
denkenden. Vooral met politieke minderheden moeten christen-democra
ten omzichtig omspringen. Het sluiten van compromissen is dan ook veel
eer een kunde en ambacht dan een beschamende bezigheid, zolang maar 
duidelijk blijft dat elk compromis een optimale tussenstap is naar een ge-
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steld principieel doel.32 Tenzij uiteraard de grenzen van het compromis be
reikt zijn en de rechten van burgers - zoals geïnterpreteerd door christen
democraten - fundamenteel door beleidsvoorstellen geschaad dreigen 
te worden. Zodra christen-democraten in de inhoud van het uiterste com
promis de waarden die zij verdedigigen op geen enkele manier meer her
kennen, is het tijd om de politieke verantwoordelijkheid voor het beleid op 
te geven. 

Hierbij zij - waarschijnlijk ten overvloede - nog aangetekend dat de 
christen-democratische partij vaak ten onrechte als compromispartij is be
schouwd. Die misvatting spruit voort uit onbekendheid met haar politieke 
gedachtengoed. Dat verwijt stamt met name van de kleine christelijke par
tijen en hun respectieve achterbannen, die in een christelijke partij slechts 
een institutioneel verlengstuk zien van de veelal kerkelijk beleden waar
den en normen en er theocratische opvattingen op na houden. Zij menen 
dat die waarden een ongedifferentieerde betekenis moeten hebben voor 
de burger afzonderlijk, voor de kerk, het gezin, de school en ook voor de 
politiek. Reden waarom deze critici in de politieke steun van christen-de
mocraten ten aanzien van bijvoorbeeld de stichting van een islamitische 
school, of de gelijkberechtiging van niet-huwelijkse samenlevingsvormen 
niets anders dan een vorm van machtspolitiek en opportunisme zien. Dat 
een en ander voortvloeit uit een politieke overtuiging en om politiek prin
cipiële redenen gebeurt, is vanuit hun gezichtspunt veelal onbegrijpelijk. 
Zij vatten die standpunten op als evenzovele knievallen voor de tijdgeest 
en als een grenzeloze bereidheid tot het sluiten van compromitterende 
compromissen. Dit onbegrip spruit uiteindelijk echter voort uit de ver
schillende opvattingen over de aard en de rol van de politiek en de visie 
op de kwalitatief eigensoortige verantwoordelijkheid van de overheid in 
vergelijking tot de kerk, het gezin en dergelijke. 

7. Functies en verantwoordelijkheden 

'Bij de toeneming der beschaving en ontwikkeling van staatsbemoeiing en 
van vrijheid op staatkundig en ander gebied moeten leden van de staats
gemeenschap hun eigen zaken in handen nemen.'33 Met deze en andere 
woorden nam Schaepman het rond de eeuwwisseling op voor de verster
king van de 'zelfregering' en voor de uitbreiding van het kiesrecht. Die uit
breiding stond zijns inziens niet op gespannen voet met de hogere oor
sprong van het recht. Integendeel. Het was hem, en anderen, te doen om 
de democratisering van de rechtsstaat. De bemiddeling van het volk vond 
hij nodig om inzicht in de betekenis van de rechtsstatelijke beginselen te 
krijgen. Met deze opvatting vertolkte Schaepman, zoals hierboven is uit
eengezet, actuele christen-democratische gedachten. Politieke maatrege
len horen, vanwege hun strekking {rechtvaardige samenlevingsverhou-

32. C.J. Klop, 'De kunst van het compromis', Christen Democratische Verkenningen, 9/89, 410 
ev. Vgl. ook H.A. de Boer 'Compromis en tolerantie' 100 jaar ARP, Franeker 1979. 
33. Vgl. J. Witbox, Schaepman als staatsman Il/ (Amsterdam, 1960), 59. 
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dingen) en reikwijdte, inzet van democratische besluitvorming uit algeme
ne gezichtspunten te zijn. Aard en gewicht van de politieke besluiten stel
len dan eisen aan het orgaan dat de afwegingen maakt.34 De rechtsstaats
idee heeft een democratische strekking. De medewerking van de volksver
tegenwoordiging, van gekozen organen is bij de beleidsvorming van es
sentiële betekenis. Vanuit die optiek worden parlement, regering en 
overheidsbestuur onder de loep genomen. 

7. 1 Regering en parlement, monisme en dualisme 

De relaties tussen regering en volksvertegenwoordiging zijn voorwerp 
van een permanent debat. In dat debat worden verschillende, strijdende, 
posities ingenomen. Te wijzen valt op: 
- de gouvernementele35 of regicentrische36 stroming, die stelt dat de 

hoofdlijnen van het politieke beleid bepaald behoren te worden door de 
regering. Noch het voltallige parlement, noch de regeringsfracties zou
den een doorslaggevende beleidsbepalende invloed moeten hebben. 
Het parlement heeft slechts een toeziende, controlerende functie (rege
ringsmonisme); 

- het 'parlementair monisme', waarbij (wisselende) parlementaire meer
derheden de hoofdlijnen van het beleid bepalen (en de regering als uit
voerend orgaan feitelijk een volgend bestaan zal gaan leiden); 

- het 'functioneel dualisme', waarbij parlement en Kroon gezamenlijk de 
contouren van het regeringsbeleid vastleggen en via een intensief en 
blijvend beraad zijn onderdelen invullen. 

7. 1.1 De gouvernementele stroming 

7 .1.1 .1 Situatieschets 
De gouvernementele stroming, die stelt dat de hoofdlijnen van het beleid 
eenzijdig door de Kroon getrokken dienen te worden, past niet bij de chris
ten-democratische staatsbeschouwing.37 Voor een deel liggen haar wor
tels in een eenzijdig monarchaal regeringsstelsel, waarbij de volksverte
genwoordiging 'slechts' als grenswachter optrad ter bescherming van de 
burgerlijke vrijheden of regionale en standsbelangen. In christen-demo
cratische kring w~s het regicentrisme - voorzover het voorkwam - ver
bonden met de idee dat de Koning bij uitstek degene was die aan de 
rechtsidee gestalte moest geven. De volksvertegenwoordiging diende 
daarbij zonodig als buffer op te treden, wanneer de vorst met zijn konink-

34. E.M .H. Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid en de wet, {Alphen aan den Rijn 1989), 
59. 
35. Vgl. M.P.C.M. van Schandelen {red), Leden van de Staten-Generaal ('s-Gravenhage 1981) 
hfdst. 6. 
36. Vgl. H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie 1908-1980, 1, 117 e.v. 
37. Daarmee is natuurlijk niet ontkend, dat de christen-democratie een groot respect voor de 
traditie, het historisch gegroeide kent. Om die reden hecht zij ook aan de consitutionele mo
narchie en de plaats van Oranje in ons staatsbestel. De Koning geeft vanouds uitdrukking aan 
de waarden die de Nederlandse samenleving stempelen en is als zodanig een verbindende 
kracht. 
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lijke kabinetten de grenzen van zijn bevoegdheden overschreed en funda
mentele rechten ging aantasten.38 De strekking van die opvatting werd (en 
wordt, zij het gemodificeerd) nog steeds uitgedragen. De Kamers zouden 
de overheid slechts moeten controleren door toe te zien op de bescher
ming van de rechtmatige belangen van de respectieve achterbannen, op 
de effectiviteit van het beleid en op zijn doelmatigheid. Het zou daarente
gen de regering moeten zijn die de koers van het beleid uitzet en initiatie
ven neemt. 

7 .1.1.2 Beoordeling 
De christen-democratie streeft een democratisering van de rechtsstaat na. 
Alle burgers moeten in beginsel de mogelijkheid hebben om politiek actief 
te zijn en om mee te werken aan de politieke bescherming en ondersteu
ning van gerechtvaardigde belangen. Het parlement virvult daarbij, zo is 
al uiteengezet, een essentiële functie. In haar functie van medewetgevend 
orgaan moet zij als volksvertegenwoordiging meebeslissen over het be
leid, terwijl zij de regering dient te controleren op haar uitvoerende beleid. 
Haar rechtsbeschermende functie kan vanuit christen-democratisch oog
punt echter niet meer louter en alleen in afwerende zin worden opgevat. 
De publieke gerechtigheidsnorm kent verschillende dimensies. De be
schermwaardige belangen vragen niet alleen om een terughoudende, 
maar ook om een optredende, actieve overheid. Deze zal de mogelijkheid 
tot uitoefening van rechten van burgers en hun verbanden ook daadwer
kelijk moeten bevorderen en hen in het maatschappelijk verkeer moeten 
ondersteunen. Het aanspraakkarakter van de publieke gerechtigheids
norm opent de ogen voor de actieve inbreng van het parlement en de in 
beginsel 'positieve' invulling van zijn controlerende taak. De rechtsbelan
gen van de bevolking moeten ook feitelijk tot gelding gebracht worden. In 
dat licht moet de democratisering van de rechtsstaat wel gepaard gaan 
met een (mede-)beleidsbepalende rol voor de controlerende volksverte
genwoordiging. Het waarborgkarakter, het aanspraak- en normerend ka
rakter van de publieke gerechtigheidsnorm zijn niet van elkaar te schei
den. Daarmee wordt het parlement zelf deel van de overheid.39 

7. 1.2 Het parlementair monisme 

7 .1.2.1 Situatieschets 
Het parlementair-monisme is de representatieve vertaling van de direct
democratische idealen. Het zwaartepunt van de politieke besluitvorming 
zou, aldus de vertolkers van deze visie, bij (de meerderheid) van het par
lement moeten liggen. Het parlementaire-monisme kan verschillende vor
men aannemen. Drie daarvan zullen wij aankaarten. 

Formeel zou men van een dergelijke 'regeringsvorm' kunnen spreken in 

38. Vgl. de vroege Lohman, die zichzelf en zijn fractie meer als verdediger van burgerlijke vrij
heden zag (en dan met name die welke de vrije loop van het Evangelie garanderen) dan als 
vormer van staatsbeleid. 
39. Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 330. 
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stelsels waar ministers uit het parlement voortkomen en daar ook tijdens 
hun bestuurlijke leiding lid van blijven. Men zou hier kunnen spreken van 
een Brits model: de fractie die de meerderheid van de zetels bezit, heeft 
het alleen voor het zeggen en kan het kabinet zien als een 'commissie uit 
eigen gelederen'.40 Daarmee is overigens niet ontkend dat de facto de le
den van het kabinet een zware bepalende rol in de fractie kunnen gaan 
spelen en de feitelijke verhoudingen gouvernementele trekken krijgt. 

Nederland kent met zijn wettelijke onverenigbaarheid van ministerschap 
en kamerlidmaatschap een ander 'regime'. Formeel is er dus sprake van 
dualisme. Maar dat sluit pleidooien voor een feitelijke ontwikkeling in par
lementaire-monistische richting zeker niet uit. 
Een eerste variant daarvan ligt in het zogenaamde strategisch-parlemen
tair-monisme41, waarbij politieke partijen, die in principe voor een periode 
van vier jaar een coalitie willen vormen, (niet formeel, maar wel materieel) 
'uit hun midden' een regering 'samenstellen' en deze binden aan een vrij 
gedetailleerd regeerakkoord. Het kabinet en de regeringspartijen moeten 
zich vervolgens houden aan de afspraken die de regeringsfracties aan het 
begin van de regeerperiode hebben gemaakt. 

Tegen deze vorm van parlementair-monisme is wel als bezwaar inge
bracht, dat parlement duurzaam in twee delen wordt opgesplitst: kabinet 
en regeringspartijen die zich (politiek-moreel) verplichten loyaal met el
kaar op te trekken, komen daardoor tegenover de oppositie te staan. In de 
praktijk zou er dan bovendien van een parlementaire controle op de rege
ring nog maar weinig terechtkomen. De controlerende rol zou voorbehou
den blijven aan de inmiddels vleugellamme oppositiepartij, omdat de re
gering op haar beurt de verwante fracties - onder verwijzing naar een 
mogelijke regeringscrisis - disciplineert.42 

Feitelijk zou het kabinet daarmee toch de spil van het politiek bedrijf zijn 
geworden. En dat zou des te sterker gelden, naarmate de regeerperiode 
aan het verstrijken is: nieuwe ontwikkelingen zouden bindende regeerak
koorden namelijk nogal eens inadequaat maken. De controlerende en me
dewetgevende functie van de Kamers verliest aan inhoud en zeggings
kracht naarmate de stabiliteit van de coalitie een bepalende betekenis 
krijgt. De kritische .distantie ten opzichte van het kabinet zou eroderen. 

Onvrede met die situatie leidt weer tot voorstellen om de rol van regering 
en parlement strikt van elkaar te scheiden, om zo de positie van laatstge
noemde te versterken. Een derde variant van parlementair-monisme. Wis
selende meerderheden in het parlement zouden een beleid kunnen gaan 
uitstippelen. Aanhangers van deze vorm van parlementair monisme zou
den graag zien dat de meerderheid van het parlement per issue een ande-

40. Vgl. M.P.C.M. van Schendelen, Het nieuwe VVD-denken over de Tweede Kamer, 51. 
41 . Vgl. A.H.M. Dölle, 'De termen 'monisme' en 'dualisme' als karakteriseringen van een 
ideaaltypische verhouding regering-Tweede Kamer', Tijdschrift voor Openbaar Bestuur, 
1980, 498 e.v. 
42. Vgl. L.T.A. Rutges, 'Regeringsvormen', P.W.C. Akkermans e.a., Algemene Begrippen van 
het Staatsrecht (Zwolle 1985) 139. 
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re samenstelling aanneemt, zodat de 'soevereiniteit' van het volk 
- zij het via een representatief beraad - zou worden versterkt.43 

7. 1.2.2 Beoordeling 
Overzien wij het bovenstaande dan is het in de eerste plaats nog maar de 
vraag of de laatste variant van het parlementair-monisme, beoordeeld 
naar de eigen maatstaven, aan de verwachtingen zou kunnen voldoen. 
Het is zeker niet uitgesloten dat politieke partijen elkaar, ook zonder een 
disciplinerende verwante regering, al onderhandelend zullen binden en 
via afspraken op toekomstig gedrag zullen anticiperen ('wilt u onze stem 
op dit front? Dat kan, maar dan eisen wij wel .. .'). Voorzover het parlemen
taire-monisme dan ook een poging is om van een bindende coalitiedisci
pline ten gunste van de rol van politieke (oppositie-)partijen af te komen is 
het succes allerminst verzekerd.44 

Voorzover dat 'succes' er wel is, is het dubieus of dat altijd gelukkig zal uit
pakken. Hierboven is namelijk al gewezen op de betekenis van een samen-

43. Onder meer met het oog daarop is ook wel - m.n. door D'66 - bepleit om de kabinets
formateur tegelijkertijd met de kamerverkiezingen door het electoraat te laten aanwijzen. Een 
element van directe democratie zou daarmee in ons staatsbestel in te bouwen zijn. Boven
dien zouden de formateur (minister-president) en zijn kabinet dan zelfstandig een regeerpro
gramma kunnen opzetten, waarvoor zij de steun van wisselende coalities in het parlement 
nodig zullen hebben en zullen zoeken. De positie van de regering zou daar evenals die van 
het parlement (met name de oppositiepartijen) mee te versterken zijn. In dit voorstel schuilt 
echter het risico dat ofwel de macht van de regering onevenredig zal toenemen, ofwel de 
fracties elkaar over en weer zullen gaan binden aan op de toekomst anticiperende akkoorden. 
En dan is er op zich niets gewonnen. Bovendien zou de scheiding van de wetgevende en uit
voerende macht ertoe kunnen leiden, dat de wederzijdse verantwoordingsplicht wordt door
kruist. De gekozen minister-president (of formateur) zal zich altijd op het vertrouwen van het 
volk beroepen en het parlement daarmee onder druk zetten. Laatstgenoemde zou ook weinig 
te zeggen hebben over de regeringsvorming. Basis van het optreden van de regering zal lig
gen in het vertrQuwen van de kiezer en in mindere mate in de parlementaire steun. (Vgl. ook 
het minderheidsstandpunt in het tweede advies van de Staatscommissie van Advies inzake 
de Grondwet en Kieswet, 179 e.v.) Ook is het niet denkbeeldig dat de uitkomsten van beide 
verkiezingen een divergerend beeld te zien zullen geven. Dat zal leiden tot minderheidskabi
netten. Het grootste probleem is echter dat een te verkiezen minister-president (of formateur) 
niet losgemaakt kan worden van zijn partij. Beiden dragen dezelfde filosofie. Hen staat een 
vergelijkbaar beleid voor ogen. Waar incongruente stemverhoudingen optreden, zal dat naar 
verwachting veel te maken hebben met persoonlijke kenmerken van 'formateurskandidaten' 
en minder met hun samenhangende beleidsfilosofie. Een 'personality'-cultus zal het gevolg 
zijn. 
Eigenaardig is overigens dat het Wetenschappelijk Bureau van D'66 zich in ander verband 
een voorstander betoont van een burgemeester, die door de raad wordt gekozen, en niet 
door het electoraat. Een directe verkiezing zou neerkomen op een verzwakking van de positie 
van de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente. De burgemeester zou zich kun
nen gaan beroepen op een rechtstreeks mandaat van de kiezer, aldus dit bureau. De eenhoof
dige leiding zou gaan prevaleren boven het collegiaal bestuur. (Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D66, Burgemeester tussen kroon en keuze. Pleidooi voor een door de gemeenteraad 
gekozen burgemeester ('s-Gravenhage 1989) 63. 
44. Dat neemt niet weg, dat de binding, die voortvloeit uit regeerakkoorden excessief kan 
zijn. Terecht zegt Kortmann daarover dat de regeringsmeerderheid dan al snel verwordt tot 
een applausmachine van het kabinet. 'Anderzijds bieden de regeerakkoorden de Kamer
meerderheid de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het regeringsbeleid' (C.A.J.M. 
Kortmann, Constitutioneel recht (Deventer 1990) 17 4. 
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hangend en integraal beleid, als voorwaarde voor verantwoorde en deug
delijke politieke beslissingen. Een dergelijke politiek nu, komt onder druk 
te staan, zodra telkens wisselende meerderheden het beleid gaan bepa
len. Vanuit dat gezichtspunt heeft het regeerakkoord niet eens zozeer een 
disciplinerende als wel een beleidsintegrerende functie. De 'discipline' 
wordt vooral ook uit verantwoordîngszin geboren. Het akkoord zorgt er 
- idealiter - voor dat de bepleite inclusiviteit geen averij oploopt. 
Met het risico van een onsamenhangend en dus niet-verantwoord beleid 
hangt het staatsrechtelijk gevaar samen, dat de regering slechts als zet
baas van het parlement zal gaan fungeren. En alhoewel zowel de Kroon, 
als het parlement, de partijen en de kiesgerechtigden zich alle - zij het 
niet over de hele linie in formele zin - op het schip van staat bevinden, 
hebben zij toch elk een onderscheiden verantwoordelijkheid. Het kabinet 
is geen pion van het parlement, maar een 'instituut' met een eigen be
leidsbepalende en - uitvoerende taak. Aan die taak ontleent zij haar eigen 
verantwoordelijkheid. Zij kan weigeren bepaalde parlementaire meerder
heidsbesluiten uit te voeren op basis van de zelfstandige afwegingen die 
zij maakt en zij kan weigeren het contraseign onder een (initiatief-)wet te 
plaatsen . Om die reden bestaan er dan ook op de keper besch,ouwd geen 
zogenaamde 'vrije kwesties'. De regering blijft immers altijd zelfstandig 
verantwoordelijk voor het beleid, zijn stabiliteit èn zijn samenhang. Een re
gering, die zichzelf respecteert zal in zekere zin altijd 'disciplinerend' wer
ken. Waar dat niet wordt gehonoreerd zijn de risico's van instabiliteit in 
versterkte mate aanwezig. 

7. 1.3 Het functioneel dualisme 
Op grond van haar visie op de rechtsstaat en de beoogde democratisering 
daarvan, onderkent de christen-democratie de beleidsvormende beteke
nis van vertegenwoordigende lichamen. Zij hebben bij uitstek een contro
lerende functie in de richting van de regering en zij treden medewetge
vend op. Zij zien toe op de voortgang van het beoogde beleid, op zijn 
rechtvaardigheid (gemeten aan de eigen politieke visies), op zijn consis
tentie en doelmatigheid. Bovendien stelt het parlement de ruimte voor het 
beleid van de regering vast. Het kan weigeren zijn goedkeuring aan het 
voorgenomen beleid te verlenen en de regering via een motie van wan
trouwen tot aftreden dwingen. Vanwege deze competentie kan het zelfs 
weigeren een nieuwe regering, die zich aan de Kamer presenteert met de 
regeringsverklaring parlementaire rugdekking te geven. Het parlement 
heeft dus - ook beleidsinhoudelijk gezien - een zelfstandige positie. De 
regering ontleent op haar beurt aan de beleidsinitiërende en uitvoerende 
functie een basis om het parlement actief en betrekkelijk autonoom tege
moet te treden, om initiatieven te nemen en in overleg met het parlement 
het gewenste beleid uit te stippelen. Staatsrechtelijk gezien is er sprake 
van dualisme, dat zich ook manifesteert bij het opstellen van het regeerak
koord en bij de presentatie van het kabinet via de regeringsverklaring. Ook 
dat is geen eenzijdige aangelegenheid van het parlement of van een door 
de Koning benoemde formateur. Laatstgenoemde kan zijn opdracht terug
geven aan de Koning als hij vermoedt dat de parlementaire steun van een 
door hem te vormen kabinet te smal zal zijn. Van eenrichtingsverkeer is 
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ook hier, staatsrechtelijk gezien, geen sprake. Formateur, regering en par
lement houden elk hun eigen verantwoordelijkheid. De 'machtenonder
scheiding' (functioneel dualisme) die zich daarmee uitkristalliseert, biedt 
de institutionele garanties voor de onderscheiden verantwoordelijkheden 
van regering en parlement, voor een verantwoordingsplicht van eerstge
noemde en voor een stabiele samenwerking, waarvoor het Program van 
Uitgangspunten een lans breekt. De christen-democratie betoont zich 
voorstander van deze functioneel-dualistische verhouding tussen rege
ring en volksvertegenwoordiging. 

Op de vraag hoe regering en parlement feitelijk met hun bevoegdheden 
en competenties om moeten gaan, is geen eenduidig antwoord te geven. 
De omgangsvormen zijn van veel factoren afhankelijk. Blauwdrukken zijn 
hier nutteloos. Mikpunt van kritiek in de huidige verhoudingen is echter 
vooral de mate vanzelfbinding via een regeerakkoord en het daarmee ver
bonden fenomeen, dat regering en regeringsfracties gezamenlijk tegen
over de oppositie zijn komen te staan. Alleen die oppositiepartijen zouden 
nog voldoende kritische distantie hebben om de beleidsvormers (regering 
en verwante fracties) te controleren. Maar juist hun machtsbasis schiet te
kort. Hierboven is al ingegaan op deze kritiek en de alternatieven die daar 
verandering in zouden moeten brengen. Die kritiek is - zo bleek al -
maar zeer ten dele gerechtvaardigd. Het feit dat regering en regeringsfrac
ties zich over en weer binden en een akkoord sluiten, heeft namelijk vooral 
te maken met: 
- de medewetgevende functie van de Kamers die aan gewicht heeft ge

wonnen (zie 7 .1.1.2) en 
- de beleidsintegrerende functie van de afspraken die regering en de ver

wante fractie in het parlement maken (niet de machtsvraag is daar in 
eerste aanleg aan de orde - alhoewel beleid altijd macht vooronder
stelt - maar het samenhangende en integrale beleid). 

Nostalgisch omzien naar een vermeend krachtig dualistisch bestel van 
weleer (de negentiende-eeuwse liberale idee van het parlement, als ge
nootschap van volksvertegenwoordigers zonder partijbinding en zonder 
bindende vertrouwensrelaties met de regering) is zinloos en zelfs onge
wenst. Wel is het een kwestie van een gezonde politieke cultuur dat rege
ring en partijen tljdens parlementaire (met nadruk op parlementaire) be
raadslagingen volstrekt helder zijn over hun bedoelingen, politieke ideeën 
en doelstellingen. Over de verhouding tussen geaccordeerde beleidsvoor
stellen en de eigen politieke wensen èn - waar nodig - het compromis
karakter van beslissingen. In dat opzicht valt er nog veel te verbeteren. Een 
parlementaire democratie bloeit bij gratie van haar openbaarheid. De ver
antwoordingsplicht van politici reikt verder dan de vierjaarlijkse terugkop
peling naar de achterban. 

7.2 Formele wetgeving en bestuur; de overbelaste overheid 

Politieke partijen fungeren naar christen-democratisch inzicht niet als 
doorgeefluik voor belangengroepen. Zij zijn niet de passieve trechters 
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door middel waarvan burgers hun onderscheiden verlanglijstjes en deel
belangen in politieke termen kunnen gieten. Zij behoren dat althans niet 
te zijn. Want allerwegen wordt gesignaleerd dat de belangenafweging, die 
binnen partijen op basis van een helder uitgekristalliseerde visie op de 
aard en taken van de overheid plaats zou moeten vinden, de laatste decen
nia sterk onder druk is komen te staan. Met name in de jaren zestig en ze
ventig is er sprake geweest van een 'revo/ution of rising entitlements' en 
een toenemende verwachting bij burgers, dat de overheid hen van de 
wieg tot het graf van materiële risico's zou vrijwaren.45 De verscheiden
heid aan maatschappelijke belangen die de overheid zou moeten bevredi
gen nam toe. Politieke partijen sprongen daarop in en wakkerden nu en 
dan de verlangens aan onder verwijzing naar de beoogde spreiding van 
kennis, inkomen en macht. Verdelingsvraagstukken domineerden het po
litieke spectrum. De innerlijke begrenzing van de overheidstaak leek als 
aandachtspunt een gepasseerd station te zijn. 46 Deze ontwikkeling droeg 
bij aan de overbelasting van de democratie. De 'filterfunctie' van politieke 
partijen stokte. Dat kwam goeddeels voort uit de erosie van de samenhan
gende politieke filosofieën van waaruit politieke partijen zouden moeten 
opereren. Die samenhang brokkelt af waar partijen zich tot spreekbuis ma
ken voor de optelsom van maatschappelijke eisen en verlangens. In de 
ijver de kiezersgunst te winnen, lijdt de afweging (de eigenlijke politieke 
verantwoordelijkheid) van gerechtvaardigde belangen als lastige bezig
heid een zieltogend bestaan. Gevoegd bij de toch al toenemende com
plexiteit van de samenleving leverde dat een aantal verstrekkende conse
quenties op: 

- de 'suprematie' van de politiek over de overheidsbureaucratie, die zich 
onder meer manifesteert in de wetmatigheid van het bestuur, nam af. 
Vanwege de in gang gezette omvangrijke en gedetailleerde staatsinter
venties raakte de beleidsbepalende rol van het parlement op de achter
grond. Het parlement zag zich genoodzaakt telkens meer bevoegdheden 
te delegeren naar het overheidsbestuur.47 De rol van de overheidsbu
reaucratie bleek 'recht evenredig' met de pretenties van de overheid te 
groeien.48 Juridisch uit zich dat in een groeiende betekenis van raam- of 
kaderwetten, die slechts het 'geraamte' aangeven waarbinnen zich het 
overheidsbeleidafspeelt.49 Kijkend naar de wetten is men soms geneigd 
'te spreken van kapstokken voor het bestuur, zo beknopt is vaak strikt 
genomen de wettelijke regeling . Deze beperkt zich dikwijls tot een aéln
duiding van het object en een aantal organisatorische en procedurele 
bepalingen.'50 Er is een verschuiving waar te nemen van regelgeving 

45. E. Etzioni-Halevy; Bureaucracy and democracy. A politica/ dilemma, revised edition, (Lon
don 1985) 45. 
46. Over de rol van de overheid, weergave van een gesprek tussen P.B. Boorsma, W.F. de 
Gaay Fortman, E.M.H. Hirsch Ballin, J. Klapwijk en C.A.J.M. Kortmann. Christen Democrati
sche Verkenningen, mei 1983, 220-240. 
47 . Het grondrecht op vrijheid en de wet, 15. 
48. Bureaucracy and democracy, 2 
49. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 82. 
50. A.M. Donner Het Nederlandse Bestuursrecht, 80. 
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naar bestuurstaken, van algemeen verbindende voorschriften naar be
leidsregels;51 

- de betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid komt onder druk 
te staan. Zodra de overheid haar capaciteit tot zinvolle formulering en 
handhaving van regels heeft overschreden, moet zich dat immers wel 
wreken in de ministeriële verantwoordelijkheid. Een bureaucratisering
of juridificering (de rechter beslist) van 'beleid' treedt dan immers op; 

- een toenemende coördinatielast vloeit voort uit de gegroeide ondoor
zichtigheid van regels, uitzonderingsbepalingen, pseudo-wettelijke 
voorschriften, procedurele voorzieningen (overleg, advisering, admini
stratieve rechtsbescherming). Een onoverzichtelijk geheel van elkaar 
doorkruisende prikkels stuwen de beleidskosten en de interne coördina
tieproblemen van het overheidsbestuur op.52 Risico's van bestuurlijke 
inteelt liggen op de loer.53 De blik wordt niet meer over de eigen heg ge
worpen, waardoor het beleid zijn verankering in de samenleving gaat 
missen. Het onvermogen om de eigen bestuurlijke positiegebonden
heid te onderkennen, versterkt nog eens de zelfoverschatting (de maak
bare samenleving) van het overheidsbestuur (bestuurscentrisme). De 
burger krijgt bij zo'n bestuurlijke ontwikkeling steeds meer te maken 
met een overheid, die zich presenteert als een monoliet, als zodanig on
doordringbaar voor invloeden uit de samenleving, maar zelf wel steeds 
verder penetrerend in het privéleven van de burger;54 

- de rechtsonzekerheid en de rechtshandhavingsproblemen nemen toe 
naarmate normen en regels sneller veranderen en minder houvast bie
den. Burgers, politieke en justitiële autoriteiten krijgen te maken met be
stuurlijk handelen dat inhoudelijk niet of onvolkomen is genormeerd. 

Elke diagnose straalt tegelijkertijd iets uit van de therapie. Het zoeken naar 
de oorsprong van de kwaal is altijd van grote betekenis voor een herstel
program. Dat geldt ook voor de bovenstaande analyse. De remedie ver
toont de trekken van het spiegelbeeld van de geschetste ontwikkeling. 

- Het is van groot belang dat de overheid zich op alle deelterreinen be
perkt tot de behartiging van haar kerntaken (zoals hierboven verwoord} 
en de gespreide verantwoordelijkheid serieus neemt. Met name op dit 
front is het mogelijk om de strijd aan te binden met de bureaucratisering 
van het beleid. De eigen verantwoordelijkheid van niet-statelijke ver
banden en van burgers moet gehonoreerd en gerespecteerd worden. 
Naarmate hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid meer inhoud 
krijgen, kan de overheid namelijk af gaan zien van specifieke detailbe-

51. Vgl. H. Drop, Inleiding in hetonderwijsrecht(Zwolle 1985) 97 e.v. 
52. L. Geelhoed, De interveniërende staat('s-Gravenhage 1983) 12 e.v. 
53. M.E. Beek, Ruimte voor bestuur, bestuur voor de ruimte, 64. 
54. Het overheidsapparaat fragmenteert en verkokert, terwijl het sturend vermogend van de 
top van het departement afneemt. (M.E. Beek, Ruimte voor bestuur, bestuur voor de ruimte, 
56.) 



KIEZEN EN BESTUREN 284 

slissingen en van de voortdurende verfijning van regels. Wetten zouden 
dan ook niet zozeer ruimte moeten scheppen voor een beleid van het 
overheidsbestuur, maar veel meer voor de maatschappelijke organisa
ties en burgers. En vooral ook de instrumenten die de overheid bij haar 
beleid hanteert zullen moeten aansluiten bij de eigen verantwoordelijk
heid van de burgers en de private instellingen. 

- Een grotere helderheid in verantwoordelijkheidsverdeling tussen over
heid en instellingen leidt op haar beurt weer tot meer helderheid voor 
het parlement.55 Het krijgt zicht op de beleidsaspecten waar het de mi
nister op kan aanspreken, in onderscheid van de zaken die tot het eigen 
domein van burgers en hun instellingen te rekenen zijn. 56 De controle
rende functie van de Kamer komt dan beter uit de verf. Een afstandelij
ker bestuur kan de constitutionele norm van de ministeriële verant
woordelijkheid in politieke zin opwaarderen. 

- 'Het democratische gehalte' van de inhoud van het overheidsbeleid zal 
toe moeten nemen. De delegatie van wetgevende bevoegdheden kan, 
om redenen van slagvaardigheid en flexibiliteit van het bestuur, soms 
weliswaar noodzakelijk zijn, maar dat doet niets af aan het streefdoel 
van de wetmatigheid van dat bestuur. Regelingen die het bestuur als 
wetgever in eigen zaken treft, bieden de burgers weinig waarborgen te
gen een grillig beleid.57 

- Er zal een proces op gang moeten komen van bestuurlijke vernieuwing, 
waarbij volksvertegenwoordigers en verantwoordelijke politici zich 
gaan concentreren op de hoofdlijnen van het beleid.58 Teneinde de aan
dacht op de essentialia van het beleid te richten, zullen bestuurders 
allerlei beleidsgebonden verantwoordelijkheden, waarbij het zwaarte
punt op de uitvoering van het beleid ligt, toe moeten delen aan de afde
lingen van het ambtelijk apparaat door zaken te delegeren, door te mik
ken op zelfbeheer (binnen taakstellende normen die politiek gelegiti-

55. Parlementariërs hebben in dat opzicht overigens geen schone handen. Veel bureaucra
tisch werk wordt door henzelf aangezwengeld. Allerlei moties, amendementen, vragen en 
zelfs interpellaties zijn eerder gericht op bijvoorbeeld publiciteit of leden dan op de directe 
beïnvloeding van het regeringsbeleid. Dat is olie werpen op een bureaucratisch vuurtje. 
56. W.J. Deetman, De ministeriële verantwoordelijkheid, de afstand tussen norm en fictie. Uit 
W.C.M. van Lieshout e.a. (red.). Bestuur en meesterschap ('s-Gravenhage 1988) 109. 
57. E.M.H. Hirsch Ballin, Het Grondrecht op vrijheid, 45. 
58. Op basis van de kerntakendiscussie zal er een permanente evaluatie van de instellingen 
van de ambtelijke diensten plaats moeten vinden. De heroverwegingsoperaties die in de ja
ren tachtig, tezamen met de deregulering en privatisering, zijn ingezet, zullen in het licht van 
de verantwoordelijke samenleving moeten worden doorgezet. Op deze fronten is de afgelo
pen tijd al heel veel bereikt en in de steigers gezet. Afschaffing van de WIR, autonomiever
groting in het onderwijs, budgetfinanciering in de welzijns- en gezondheidssector, allerlei in
vesteringsregelingen en subsidieinstrumenten, het is alles in de jaren tachtig van de grond 
gekomen. Toch is er nog veel lopend beleid dat afronding of nieuwe impulsen verdient (on
derwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting) . De afslanking van het overheidsapparaat kan 
het gevolg zijn van heroverwegingsoperaties. 
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meerd moeten zijn) en contractmanagement.59 De politiek-inhoudelijke 
verantwoordelijkheid blijft rusten op de schouders van bewindslieden 
annex provincie- en gemeentebestuurders {wij zullen hieronder nog in
gaan op de verzelfstandiging van diensten via de functionele decentra
lisatie van taken}. 

Om de controlerende taak van het parlement uit te bouwen is ook wel 
voorgesteld ambtenaren politiek (mede-)verantwoordelijk te maken ten 
overstaan van de vertegenwoordigende organen.60 Die verantwoordings
plicht zou dan niet slaan op de door de bestuurders/bewindslieden uitge
stippelde politieke lijn, maar op de inbreng die zij vanuit een deskundige/ 
ambtelijke positie moeten leveren. De richtlijnen die voor het overheids
apparaat gelden, zouden dan de beoordelingscriteria moeten vormen: on
partijdigheid, gelijke behandeling van gelijke gevalleR, behoorlijke han
delwijze in contacten met burgers en dergelijke. Het parlement zou hen 
daarop mogen aanspreken en zou bovendien inlichtingen bij hen moeten 
kunnen inwinnen over het lopend beleid. Vanwege de competentiege
schillen die dan tussen ambtenaren en bewindslieden zeker te verwachten 
zijn en de verdeeldheid die zou gaan optreden binnen de overheidslicha
men, is deze suggestie echter een weinig gelukkige.61 De verantwoor
dingsplicht van bewindslieden/bestuurders ten opzichte van de vertegen
woordigende organen kan niet worden uitgebreid naar ambtenaren. Zij 
kennen in de regel een vaste aanstelling, functioneren niet op verzoek van 
de betrokken politieke partijen en kennen een andere taakopvatting (het 
inbrengen van professionaliteit en deskundigheid). Door het kabinet is 
dan ook in het verleden een voorstel met bovenstaande strekking afgewe
zen.62 

In het licht van het bovenstaande kan het noodzakelijk zijn om de positie 
van het mede-wetgevende parlement enerzijds en. de politieke partijen an
derzijds te versterken. Dit om een tegenwicht te creëren tegen de bestuur
ders met hun soms zeer omvangrijke ambtelijke staven en deskundigen. 
De (mede-)wetgever zou zelf meer dan nu het geval is terug moeten kun
nen vallen op deskundige ondersteuning. Te vaak leggen de volksverte
genwoordigers vanwege de overstelpende hoeveelheid te becommenta
riëren informatie nog slechts een reagerend gedrag aan de dag. Voor het 
doordenken en ontwikkelen van beleidsalternatieven is over het algemeen 
geen ruimte.63 Evenals de bestuurders/bewindslieden zouden zij zich ge
richt moeten kunnen laten assisteren. Het risico is namelijk te groot dat 
niet de politieke keuze richtinggevend is voor het beleid, maar dat de amb-

59. CDA, Bestuurlijke vernieuwing in een verantwoordelijke samenleving ('s-Gravenhage 
1989) 27 . 
60. Vgl. o.a. Th.C. de Graaf, 'Politisering van de departementale benoemingen', Stichting We
tenschappelijk Bureau 0 '66, De actieve overheid, effecten op samenleven, politiek en bu
reaucratie ('s-Gravenhage 1988) 75-83. 
61 . Vgl. Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 332. 
62. Idem. 
63. Vgl. ook Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Planning als onderneming 
('s-Gravenhage 1983) 96. 
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telijke inbreng de keuzemogelijkheden van parlementariërs gaat structu
reren en domineren.64 

Daarnaast valt te wijzen op een tendens om het beleidsrelevante weten
schappelijke onderzoek en de beleidsvoorbereiding onder te brengen bij 
op ad hoc basis gevormde commissies buiten het ambtelijk apparaat van 
de departementen. Meer en meer blijken deze adviserende commissies, 
bestaande uit deskundigen met verschillende politieke achtergronden een 
sturende rol te krijgen (de Commissies-Wagner, Dekker en Rauwenhoff 
zijn slechts de meest spraakmakende). Het risico is groot dat de politieke 
afwegingen al minder door regering en parlement gemaakt worden. Het 
doordenken van problemen, het formuleren van beleidsalternatieven, het 
afwegen van de opties en het maken van keuzen wordt daarmee al snel 
onttrokken aan de parlementaire en partijpolitieke gremia. Het gevaar is 
groot dat deze zich reagerend op gaan stellen en zich tevreden stellen met 
het aanbrengen van marginale wijzigingen in de van buiten komende be
leidsvoorstellen. Bovendien heeft de burger geen enkel kanaal waarlangs 
hij de produkten van de werkgroepen kan beïnvloeden. Dat voedt natuur
lijk de politieke vervreemding van de burger. 
Deze tendens moet omgebogen worden.65 Meer dan ooit is het nodig om 
de voorwaarden te creëren voor een bloeiende parlementaire democratie 
en de politieke ideeënvorming meer een zaak van politieke partijen en par
lement te maken. Voor het beleidsrelevante wetenschappelijk onderzoek 
bieden de wetenschappelijke instituten een geschikte, in de partijdemo
cratie ingebedde, basis. Zij dragen 'binnen' de politieke partijen een eigen 
verantwoordelijkheid. Brede partijpolitieke discussies over hun produkten 
verschaffen de burgers in hun rol als leden van de partijen de mogelijk
heid om zich intensief èn effectief met politieke beslissingen bezig te hou
den. De resultaten van de gedachtenwisselingen, de resoluties en beslui
ten van partijraden zullen doorwerken in de verkiezingsprogramma's en 
dus in het regeerakkoord. Natuurlijk houden regering, parlement, politieke 
partijen en wetenschappelijke bureaus hun eigen verantwoordelijkheden. 
En natuurlijk heeft de regering van haar kant bij de beleidsvoorbereiding 
deskundigen in huis. 
Maar er moet voor gewaakt worden een staatkundig bestel te creëren 
waarin technocratische commissies of omvangrijke ambtelijke apparaten 
een beslissende betekenis krijgen. Een 'functioneel dualistisch' bestel 
vraagt om publieke voorwaarden waarbinnen politieke partijen, hun ge
lieerde instellingen en parlementsfracties in politiek-bestuurlijk, financieel 
en personeel opzicht over de middelen beschikken om zelfstandig politie
ke ideeën te ontwikkelen en te concretiseren. Slechts langs die weg kan de 
politieke betrokkenheid van de burgers weer versterkt worden.66 

64. Daarbij moet overigens wel bedacht worden dat aan dit voorstel risico's kleven. Als de 
extra menskracht alleen maar leidt tot nog omvangrijkere detailbemoeienis is het paard ach
ter de wagen gespannen. 
65. Vgl. ook A. Klink en J.P. Balkenende, 'De democratisering van de rechtsstaat', Bestuurs
forum (januari 1989) 5-9. 
66. Ook anderen hebben gewezen op het gevaar dat zelfs het beleidsrelevante w etenschap

➔ 
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De conclusie kan zijn dat de democratisering van de rechtsstaat onder 
druk staat; niet vanwege de opkomst en populariteit van politiek-ondemo
cratische krachten, maar als gevolg van een toenemende dominantie van 
de bureaucratie en de technocratisering van het bestuur. De overbelaste 
overheid is, zoals in ons inleidend hoofdstuk in navolging van het rapport 
'Werkloosheid en de crisis in de samenleving' al is gesignaleerd, vooral 
het resultaat van onder meer het wegvallen van niet-statelijke integratie
kaders en de erosie van partij-politieke 'ideologieën', op basis waarvan de 
deelbelangen van de bevolking gericht afgewogen kunnen worden. Reden 
waarom de christen-democratie er met name voor pleit ernst te maken 
met de spreiding en vermaatschappelijking van verantwoordelijkheden 
om zo het eigen recht van burgers en hun verbanden - en de politieke de
mocratie -te honoreren en om in het verlengde daarvan het democratisch 
gehalte van de inhoud van het overheidsbeleid te versterken. Een herover
weging van het overheidsbeleid, die is gekoppeld aan een gelijktijdige af
slanking van het overheidsapparaat blijft hard nodig. 

7.3. Functionele decentralisatie 

Om de druk van de overheidsketel te halen, pleiten sommigen voor het 
onderbrengen van publieke taken bij zelfstandige bestuursorganen. 
Het is waar: het parlement bel_ichaamt de representatieve democratie. Het 
vertegenwoordigt in beginsel alle kiezers en is samengesteld volgens 
evenredige vertegenwoordiging. 
Regering en parlement bepalen gezamenlijk het beleid. En het ambtelijk 
bedrijf is pyramidaal opgebouwd. Het 'waaiert naar onder toe uit in steeds 
verdergaande delegatie en mandaat; naar boven toe komen alle lijnen sa
men in de ambtelijke en de politieke top. Juridisch gezien is het hele sys
teem gebouwd langs lijnen van bevoegdheidstoedelingen en daarmee 
corresponderende verantwoording, met de ministeriële verantwoordelijk
heid als spil.'67 

Maar op het politiek-bestuurlijk gebouw rusten zoveel taken dat zich 'ver
stikkingsverschijnselen' gaan voordoen. Om het politiek-bestuurlijke ap
paraat meer lucht te verschaffen werd aanvankelijk vooral naar een be
stuursinterne remedie gezocht, in de vorm van betere afstemmingsproce
dures en taakverdelingen.68 Het bleek al snel dat dit niet veel hielp. Ook de 

---+ 
pelijk onderzoek gaat lijden onder het bestuurscentrisme. Vergroting van de middelen van 
de wetenschappelijke instituten, van de politieke partijen kan daarom ook op basis van het 
rapport 'Planning als onderneming' (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 98) 
worden bepleit. 
67. H.J. de Ru, 'Zelfstandige bestuursorganen vanuit juridisch perspectief, WRR-pubtikatie 
Zelfstandige bestuursorganen, verslag studiedag ('s-Gravenhage 1985) 20-28. 
68. Een hele reeks adviesorganen heeft zich in de loop der jaren over deze materie gebogen 
teneinde oplossingen aan te dragen voor de enorme coördinatielast. Te wijzen valt op de 
Commissie interdepartementale taakverdeling coördinatie (Commissie-Van Veen 1971), de 
Commissie ministeriële interdepartementale taakverdeling en coördinatie (MITACO 1977). 
en de Commissie hoofdstructuur rijksdienst (Commissie Vonhoff 1985). Voorts valt te wijzen 
op de rapporten en jaarberichten van de Regeringscommissaris voor de reorganisatie van de 
rijksdienst die in het begin van de jaren tachtig periodiek verschenen. 
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verzelfstandiging van onderdelen van de rijksdienst is daarom als instru
ment aangeprezen om de publieke taakuitoefening op afstand te zetten 
van het politieke besluitvormingsproces.69 

Functionele decentralisatie, het op basis van publiekrechtelijke voorschrif
ten verlenen van zelfstandigheid aan organen, lichamen en instellingen 
die tot de overheid gerekend moeten worden10

, zou een middel zijn om de 
verantwoordelijkheid van een minister beter tot haar recht te laten komen. 
Deze kan dan, evenals de volksvertegenwoordiging, de gedetailleerde uit
werking en uitvoering van het beleid aan zelfstandige organen overlaten 
en zich op de hoofdlijnen van het bestuur concentreren. Met het onder
brengen van publieke werkzaamheden bij zelfstandige bestuursorganen 
zijn daarom de volgende motieven gemoeid:11 

- correctie van de overheidsbureaucratie; 
- inbreng van specifieke deskundigheid; 
- inbreng van maatschappelijke organisaties; 
- inbreng van niet-georganiseerde belanghebbenden; 
- publiekrechtelijk bestuur via een afgezonderd vermogen; 
- activiteiten worden onttrokken aan bepaalde regels, die gelden voor de 

rijksdienst. 
Verder bieden zelfstandige bestuursorganen de overheid de mogelijkheid 
om publiekrechtelijke afwegingen, waarbij zijzelf partij is, overte laten aan 
onpartijdige organen.12 

Bezwaren tegen de 'taakverzelfstandiging' liggen met name in de sfeer 
van de samenhang van het overheidsbeleid73 en in de relatief minder de
mocratische rugdekking van besluiten. 
Vóórdat wij tot een nadere verkenning van het fenomeen van een functio
nele decentralisatie overgaan, is het zinvol na te gaan wat er precies onder 
functionele decentralisatie begrepen moet worden. 

7.3. 1 Het begrip functionele decentralisatie 
Functionele decentralisatie blijkt een vrij diffuus begrip. De laatste jaren 
heeft zich een intensieve gedachtenwisseling over dit concept ontspon-

69. Vgl. M. Scheltema. De bureaucratie, Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66. De actieve 
overheid: effecten op samenleving, politiek en bureaucratie. Symposiumbundel ('s-Graven
hage 1988), 32. 
70. Vgl. J.B.J.M. ten Berge en F.A.M. Stroink, 'Functionele decentralisatie: constante factor in 
het binnenlands bestuur', Raad voor het binnenlands bestuur, Toekomsttrends en binnen
lands bestuur('s-Gravenhage 1989), 274. 
71. Boxum c.s. gebruiken dit begrip als parapluterm voor openbare lichamen, waarmee door 
de wetgever is beoogd uitvoering te geven aan art. 133 of 134 van de Grondwet en voor zelf
standige bestuursorganen waarbij dat niet het geval is. {J .L. Boxum, J . de Ridder, M . Schel
tema, Zelfstandige bestuursorganen in soorten (Deventer 1989) 16). 
72. Zelfstandige bestuursorganen in soorten, 28 e.v. 
73. H.G. Lubberdink wijst dat bezwaar overigens van de hand; zelfstandige bestuursorganen 
zouden het de regering en het parlement gemakkelijker maken om op hoofdlijnen te sturen. 
Het inzicht in de essentie en de samenhang van het politieke handwerk neemt toe. H.G. Lub
berdink, De betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid voor de organisatie van het 
openbaar bestuur (Deventer 1982) 157. 
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nen.74 De som van misverstanden die dit fenomeen te beurt is gevallen, 
heeft alles te maken met de vervlechting die is opgetreden tussen de over
heid enerzijds en de organisaties van het maatschappelijk leven ander
zijds. Aan de kwestie van het institutioneel verzelfstandigen van over
heidswerkzaamheden gaat logischerwijs de vraag vooraf wat nu precies 
tot de takenpakket van de overheid gerekend moet worden. En dat is een 
vrij beladen en controversieel onderwerp in een periode, waarin de her
overweging van werkzaamheden, de privatisering van overheidsactivitei
ten en het terugtreden van de publiekrechtelijke regelgever op de politieke 
agenda's staan. De verhouding tussen overheid en maatschappelijke or
ganisaties is daarom zo complex, omdat dat vele organisaties (en burgers) 
zich dagelijks inspannen om elkaars gerechtvaardigde belangen te behar
tigen. Dat is de reden waarom er in de 'moderne ontwikkeling der Wester
se samenleving een toenemende verstrengeling en vervlechting van de 
typische rechtssferen der verschillende levenskringen valt waar te ne
men'.15 Talloze elementaire diensten, die de overheid publiekrechtelijk als 
het ware moet garanderen, ontspruiten aan het maatschappelijk initiatief. 
Zij kunnen vaak alleen daar goed behartigd worden. Vanwege de daarmee 
gemoeide 'intensivering van de wederzijdse contacten tussen overheid en 
maatschappij en door hun toenemende wederzijdse afhankelijkheid, 
wordt het steeds moeilijker om nauwkeurig vast te stellen waar de over
heidsverantwoordelijkheid ophoudt en waar die van particulieren begint. 
Het precieze aandeel van de wederzijdse inbreng in de besluitvorming is 
vaak moeilijk te traceren.'76 

Toch is dat wel nodig: gebeurt dat namelijk niet dan zou de overheid ófwel 
al snel werkzaamheden naar zich toetrekken, die strikt genomen niet bij 
haar op hun plaats zijn, ófwel blijven toekijken waar ingrijpen geboden is. 
Tegen dergelijke 'illegitieme grensoverschrijdingen' bestaat geen weer
stand als niet goed gelet wordt op de typische inbreng van overheid en 
maatschappelijke partijen bij het realiseren van (mede) uit publiekrechte
lijk oogpunt gewenste werkzaamheden. 

Dat het niet eenvoudig is om het precieze aandeel van de 'wederzijdse in
breng' af te bakenen, blijkt wel uit de moeilijkheden die ontstaan als het 
concept functionele decentralisatie gedetineerd moeten worden. Daarbij 
gaat het immers om de vraag wanneer van (relatief zelfstandige) organen 
gesproken kan worden, die met typisch publiekrechtelijke overheidswerk
zaamheden belast zijn. De laatste jaren is er van verschillende kanten ge
probeerd het begrip te omschrijven. Een aantal - op zich zinvolle - for
mele criteria hebben het licht gezien. Zo zou het bij functionele decentra
lisatie gaan om: 

74. Zie met name J.B.J.M. ten Berge en F. Stroink, 'Functionele decentralisatie uit de scha
duw', preádvies opgenomen in RBB-advies over functionele decentralisatie ('s-Gravenhage 
1988) en het themanummer 'Functionele decentralisatie en inschakeling van private organi
saties', Bestuurswetenschappen, no.6, 1989. 
75. H. Dooyeweerd 'Rooms-katholieke visie op de protestants-christelijke denkbeelden inza
ke bedrijfsorganisatie', Anti-revolutionaire staatkunde ~Kampen 1952) 105. 
76. H.J. de Ru, Staat, markt en recht, de gevolgen van privatisering voor het publiekrecht 
(Zwolle 1987) 6. 
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- een relatief geïsoleerde behartiging van werkzaamheden, die de over
heid tot haar takenpakket rekent. De instanties hebben geen algemene 
onbepaalde bestuurstaak. Hun bevoegdheden worden begrensd door 
een bepaalde werkomschrijving;11 

- de betreffende organen kennen een (soms aanzienlijke) mate van zelf
standigheid tot de minister. Zij maken geen onderdeel uit van een bre
dere ambtelijke organisatie. Wel zijn er in de regel bepaalde toezichts
bevoegdheden voor de minister (goedkeuringsrecht, vernietiging, aan
wijzingen, richtlijnen); 

- de rechtspersoon vindt zijn grondslag in publiekrechtelijke organisatie-
besluiten.78 

Naast deze formele punten zijn er ter afbakening van zelfstandige be
stuursorganen meer inhoudelijke criteria geformuleerd: 

- elke rechtspersoon of elk college dat over publiekrechtelijke bevoegdhe
den beschikt wordt tot de overheid gerekend. 'Dat wil zeggen dat elk(e) 
persoon of college dat over publiekrechtelijke bevoegdheden beschikt 
en niet behoort tot de in de grondwet genoemde organen van algemeen 
bestuur (wetgever, minister, regering, provincie en gemeenten) tot de 
functionele decentralisatie gerekend moet worden. De juridische orga
nisatievorm doet daarbij niet ter zake.'19 Bij publiekrechtelijke bevoegd
heden gaat het om 'het teweegbrengen van publiekrechtelijke rechtsge
volgen, zoals regelgeving, het nemen van beschikkingen of het vaststel
len van een plan met rechtsgevolgen' .00 

Het probleem doet zich voor dat omgekeerd niet elk orgaan dat krachtens 
een publiekrechtelijk besluit is opgericht ook publiekrechtelijke bevoegd
heden kent. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige rechtspersonen naar pri
vaatrecht, die bij wet zijn ingesteld zoals bijvoorbeeld TNO. Combineert 
men formele en inhoudelijke criteria dan lijken er geen problemen te zijn . 
Want er zijn stichtingen en vennootschappen die de overheid in het leven 
roept, die 'qua cultuur, werkwijze en juridische ophanging' ver verwijderd 
zijn van het openbaar bestuur.81 

Dit geldt bijvoorbeeld voor vennootschappen die marktconform optre
den .82 Over het antwoord op de vraag of die organisaties tot de functionele 
organen gerekend.moeten worden, heerst echter bepaald geen eenstem
migheid. Vooral ook omdat er sprake is van een glijdende schaal met af
nemende overheidsdeelname (aandelenhoeveelheid, benoemingsrecht 
ten aanzien van de raad van commissarissen of stichtingsbesturen). 

77. Zelfstandige bestuursorganen in soorten, 13. 
78. J.B.J.M. ten Berge, 'Taalverwarring rond functionele decentralisatie', Bestuursweten
schappen, themanummer Funct ionele decentra lisatie en de inschakeling van private organi
saties (november 1989) 338. 
79. Idem, 337. 
BO. Ibidem 
81 . Idem, 338. Kennelijk fungeert hier de aard van de activiteiten als criterium om al dan niet 
van functionele decentralisatie te spreken. 
82. Vgl. H.J. de Ru, 'Taakverdeling en privaatrecht' , Toekomsttrends en binnenlands bestuur 
('s-Gravenhage 1989) 305. 
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7.3.2 Glijdende schaal 
De werkelijkheid blijkt moeilijk in kaart te brengen, vooral ook omdat er in
derdaad sprake is van een glijdende schaal van publieke participatie en ac
tiviteiten. Waar de afbakeningskwestie in politieke zin wordt geduid, leidt 
dat tot de volgende vraag: 
- welke werkzaamheden moeten, gegeven de taak van de overheid om de 

gerechtvaardigde belangen van burgers en organisaties te beschermen, 
per se door de organen van algemeen bestuur zelf uitgevoerd worden? 

- wanneer is het raadzaam activiteiten onder te brengen bij zelfstandige 
organen, dat wil zeggen bij organen die op een relatief zelfstandig ma
nier een afgebakend deel van het totaal van de overheidswerkzaamhe
den voor hun rekening nemen? 

In het verlengde hiervan ligt de vraag of activiteiten die de overheid be
hartigt ervoor in aanmerking komen om te worden: 
- afgestoten en volledig aan het particulier initiatief te worden overgela

ten, waarna de private organisaties die de taken eventueel overnemen, 
'onderworpen' zijn aan bindende regels, die voor ieder in gelijke om
standigheden gelden; 

- vermaatschappelijkt en aan het particulier initiatief overgelaten dienen 
te worden, voorzover de overheid er zeker van is, dat private verbanden 
en burgers deze taak - eventueel bekostigd door de overheid - zelf
standig ter hand nemen. Het gaat hier om taken die uit het oogpunt van 
publieke gerechtigheid zo essentieel zijn dat zij ook daadwerkelijk gere
aliseerd moeten worden. Gebeurt dat niet dan moet de overheid subsi
diair-presterend optreden. Zijn de taken eenmaal vermaatschappelijkt 
dan leidt de overheid de (private) activiteiten interactief en normerend 
in goede banen om zo de gerechtvaardigde belangen van betrokkenen, 
waaronder afnemers, cliënten en derden, te beschermen; 

- uitbesteed, zodat de overheid er op contractuele basis voor zorgt dat uit 
publiekrechtelijk oogpunt noodzakelijke taken worden gerealiseerd. 

Anders dan in het hoofdstuk over de instrumenten voor het overheidsbe
leid staat bij deze vragen de organisatie van het overheidsapparaat zelf ter 
discussie.83 Beide hangen natuurlijk zeer sterk samen. Waar de overheid 
bijvoorbeeld werkzaamheden in eigen beheer ontplooit, zal in het kader 
van de ambtelijke hiërarchie gewerkt worden. Bij het uitbesteden van ac
tiviteiten zullen contracten de relatie tussen overheid en zelfstandige 
rechtspersonen formaliseren. En ook wettelijke regelgeving of subsidië
ring vooronderstellen relatief autonome instellingen. De voorkeuren en 
criteria uit het 'instrumentenhoofdstuk' zullen hun consequenties voor het 
overheidsbestuur dan ook niet missen. 

7.3.3 Een enkele historische aantekening 
De verstrengeling waarop is gewezen, dateert niet van vandaag of giste
ren. Zo werd het in de loop van de negentiende eeuw bijvoorbeeld al dui-

83. Vgl. H.J. de Ru 'Privatisering, ontwikkelingen en perspectieven', in H.J. de Ru (red.) Pri
vatisering in de pra/ctijk, juridische aspecten (Zwolle 1987) 11. 
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delijker, dat de overheid op moest treden om burgers te verzekeren van 
elementaire goederen en diensten. Al duidelijker werd bijvoorbeeld dat 
zonder overheidsinterventies 

- bepaalde diensten, vanwege een gebrek aan een gerichte koopkrachtige 
vraag niet in voldoende mate tot stand zouden komen (bijvoorbeeld de 
rijksmunt, collectieve goederen waarvoor prijsvorming niet goed moge
lijk is, zoals dijken, wegen, kanalen); 

- zij tegen (te) hoge prijzen en dus selectief zouden worden aangeboden 
(spoorverbindingen met dun bevolkte gebieden, gasleidingen, gezond
heidszorg) of bij publiekrechtelijke prijsreguleringen niet meer aantrek
kelijk zijn om aan te bieden (geen rendementsperspectieven); 

- een particulier aanbod van bepaalde elementaire goederen en diensten 
spontaan zou resulteren in een situatie waarbij 'natuurlijke' monopolis
ten bijvoorbeeld de tarieven volledig naar eigen hand zouden gaan zet
ten.84 (Gegeven de internationalisering van betrekkingen kan dit argu
ment momenteel aan betekenis inboeten, voorzover de internationale 
markt weer voldoende marktconforme correcties op de prijsvorming 
zorgt: vergelijk de PTT en zijn diensten, die de afgelopen decennia meer 
en meer bloot is komen te staan aan een internationale concurrentie); 

- diensten buiten de directe profit-sector of bij een gebrek aan particulier 
initiatief helemaal niet of in gebrekkige zin aangeboden zouden worden. 

Naarmate de catalogus van zorgplichten van de Nederlandse overheid 
zich uitbreidde (huisvesting, welvaart, sociale zekerheid of werkgelegen
heid) werd de vraag urgent hoe de overheid de financiële, geografische en 
kwalitatieve toegankelijkheid van elementaire voorzieningen zou moeten 
handhaven en garanderen. Zogenaamde interventionisten pleitten reeds 
in de negentiende eeuw voor het in eigen beheer brengen van voorzienin
gen die algemeen voorwaardenscheppend zijn voor het functioneren van 
burgers (leidingwater, gas (straatverlichting) en aan het eind van diezelfde 
eeuw elektriciteit, telefoon en lokaal vervoer).85 Onderwerp van debat was 
voortdurend of er sprake zou moeten zijn van staatsexploitatie of van ge
reguleerde zelfwerkzaamheid. Niet zelden is gedurende de uitbouw van 
de sociale rechtsstaat gekozen voor een 'tussenoplossing': de overheid 
draagt zorg voor de prestaties en laat de strak beleidsgebonden uitvoe
ring, over aan maatschappelijke organisaties, die daarmee feitelijk het ka
rakter krijgen van functioneel verzelfstandigde organen. 

We willen dat proces wat illustreren aan de hand van ontwikkelingen in de 
sector van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid en aangeven dat 
zich op deze terreinen - evenals ten aanzien van het economisch beleid -
veranderingen aan het voltrekken zijn (privatisering). 

Bij de sociale verzekeringen deed zich het geschetste fenomeen - na lange 
parlementaire debatten -voor in het kader van de Ongevallenwet uit 1901 

84. H.J. de Ru, Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen, juridische aspecten en de gevolgen 
daarvan voor het economisch beleid (Nijmegen 1981) 250. 
85. Idem, 23. 
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(uitgevoerd door de Rijksverzekeringsbank met daarin vertegenwoordi
gers van de werkgevers en de werknemers) en de lnvaliditeits- en Ziekte
wet (respectievelijk 1919 en 1929). Deze werden uitgevoerd door de Raden 
van Arbeid en de Bedrijfsverenigingen.86 Ondanks een werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordiging droegen deze een sterk 'ambtelijk karak
ter'. 87 

Na de Eerste Wereldoorlog werd door sommigen van rooms-katholieke 
(vooral J .A. Veraart) en van socialistische zijde gepleit voor publiekrechte
lijke bedrijfsorganisaties, die zelf verordenende bevoegdheden zouden 
moeten krijgen. Na een poging in de jaren vijftig om met behulp van der
gelijke organen (bedrijfslichamen), bestuurd door belanghebbenden, de 
bedrijfssectoren te ordenen en in sociaal-economisch opzicht publiek
rechtelijk te besturen, kreeg de uiteindelijke Wet op de-bedrijfsorganisatie 
een sterk 'overlatend karakter'. De euforie rond de functionele lichamen 
met verordenende bevoegdheden op economisch en sociaal terrein en 
voor een sectorale ordening ebde snel weg.88 

De uitbouw van de sociale zekerheidswetgeving die na de Tweede We
reldoorlog vorm kreeg, vond plaats binnen de traditionele kaders (uitvoe
ring door de betrokkenen zelf zonder echte substantiële beleidsruimte; uit
keringspercentages en -voorwaarden, premielasten en dergelijke zijn 
van overheidswege goeddeels vastgelegd). In de loop van de jaren tachtig 
is er sprake van een lichte privatisering in de sfeer van de uitkeringsper
centages van de werknemersverzekeringen en van functionele decentrali
satie met betrekking tot toezichthoudende en coördinerende taken, waar
mee de Sociale Verzekeringsraad wordt belast. De overdracht van de 
werknemersverzekeringen naar de sociale partners is (nog) niet van de 
grond gekomen, ondanks een enkel initiatief van bijvoorbeeld het CNV.89 

De 'incorporatie' van maatschappelijke organisaties zette zich ook op het 
terrein van de gezondheidszorg door. Vooral in de jaren zestig en zeventig 
nam de centralistische beheersing toe. De Wet ziekenhuistarieven (1965) 
legde de tariefvorming voor de intramurale sector in de handen van het 
(functionele) Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven, waarin de betrokkenen 
(ziekenhuizen en financiers) participeerden.90 

De planning van voorzieningen werd beheerst via de Wet ziekenhuisvoor
zieningen (1971 ). De overheidsregulering werd nog strakker na het ver
schijnen van de zogenaamde Structuurnota (1974), die vooruitliep op wet
geving welke de beheersing van het voorzieningenvolume en de prijzen 
compleet moest maken. Het orgaan voor de ziekenhuistarieven werd om-

86. R. Fernhout, Incorporatie van belangengroeperingen in de sociale en economische wet
geving, H.J.G. Verhallen, R. Fernhout, P.E. Visser (red), Corporatisme in Nederland, belan
gengroepen en democratie (Alphen aan den Rijn/Brussel 1980) 119-278. 
87. Idem. 27. 
88. W . Albeda en M.D. ten Hove, Neo-corporatisme, evolutie van een gedachte, verandering 
van een patroon (Kampen 1986) 99. 
89. C.A. de Kam e.a., Leer van de sociale zekerheid (Deventer 1989) 59. 
90. Zie vooral C.A. Grünwald, Beheersing van de gezondheidszorg, Utrecht 1989. 
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gezet in het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, samengesteld 
door de betrokken organisaties. De minister kreeg via goedkeurings- en 
aanwijzingsbevoegdheden veel invloed op het beleid van het orgaan. Op 
basis van de Wet voorzieningen gezondheidszorg plannen de overheden 
aan de hand van centrale richtlijnen de zorgvoorzieningen. De overheid 
heeft met deze - en andere - wetten geprobeerd meer greep te krijgen 
op het volume van de zorg, de honoraria van beroepsbeoefenaren, de per
sonele omvang van de intramurale instellingen en de situering van voor
zieningen. Functionele organen, zoals het COTG en de Ziekenfondsraad 
zijn nauw bij de uitvoering betrokken.91 De systematiek kent weinig aan
dacht voor en vertrouwen in de zelfregulerende vermogens van het veld.92 

In de loop van de jaren tachtig voltrekt zich een zekere kentering. Er ont
staan plannen voor de privatisering van het ziektekostenverzekeringsstel
sel die ertoe moeten leiden dat de planning, tariefstelling en premievast
stelling weer (gedeeltelijk) tot de bevoegdheden van de verzekeraars en 
de aanbieders van zorg gaan behoren.93 

De lijn van privatisering die daarmee is ingezet had zich al eerder voorge
daan in de sfeer van het economisch beleid.94 Na aanvankelijke pleidooien 
van - in de negentiende eeuw - de eerder gememoreerde interventio
nisten en - in de twintigste eeuw - de sociaal-democraten voor de natio
nalisatie of socialisatie van de produktie (staatsbedrijven, staatsdeelne
mingen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties) zette zich na de Tweede 
Wereldoorlog nog een privatiseringstendens door. Staatsbedrijven 
(staatsgasbedrijf, DSM, Postbank) werden verzelfstandigd of afgestoten. 
Ontwikkelingsmaatschappijen, de lnvesteringbank (voorheen Herstel
bank), de Nederlandse Participatiemaatschappij, zij allen krijgen een pri
vaatrechtelijke status en hebben een zelfstandige, marktconforme taakop
vatting. 
De jaren tachtig brengen het thema van de privatisering expliciet op de 
agenda van de ministerraad.95 De belangstelling voor duidelijke toereke
ningspatronen is - terecht - toegenomen. De overheid moet zich bezin
nen op de kerntaken en werkzaamheden die door de maatschappelijke 
partijen zelf uitgevoerd kunnen worden privatiseren (afstoten, vermaat
schappelijken). Wissels zijn daarmee omgezet: niet de incorporatie van 
maatschappelijke organisaties (hetzij via functionele decentralisatie, advi
sering of overleg), maar autonomievergroting van maatschappelijke par
tijen (bijvoorbeeld scholen, ondernemingen of sociale partners) en een 
confrontatie van deze instellingen met de gevolgen van hun beleid vo'or 
de gerechtvaardigde belangen van 'derden' (via ordening, de structure
ring van betrekkingen, de overdracht van verantwoordelijkheden, regel
geving) is daarmee centraal komen te staan. 

91 . Vergelijk Zelfstandige bestuursorganen in soorten, 147-185. 
92. Beheersing van de gezondheidszorg, 179. 
93. Zie Zorgvernieuwing door structuurverandering en Nota verandering verzekerd. Staps
gewijs op weg naar een nieuw stelsel van zorg. Handelingen 1987-1988, 19945 nr. 27-28. 
94. Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen, 53-145. 
95. Vergelijk H.J. de Ru, Privatisering in de praktij k, 2. 
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7.3.4 Politieke zeggenschap en ambtelijke hiërarchie 
Het is duidelijk dat het criterium 'publiek belang' niet doorslaggevend kan 
zijn bij de beantwoording van de vraag wanneer 'overheidsinstanties van 
algemeen bestuur' (gemeenten, provincies, rijksoverheid) werkzaamhe
den voor hun rekening moeten nemen. Juist ook private organisaties bie
den goederen en diensten aan die van essentiële betekenis zijn voor bur
gers. Zij treden daarbij niet op als plaatsvervangers van de overheid, om
dat zij vanuit hun eigen dominant motief (pedagogisch, zorgmotief etc.) 
handelen. Omdat deze activiteiten een eigen inslag of aard kennen is van 
delegatie of functionele decentralisatie geen sprake. Het is veeleer de taak 
van de overheid de paden voor het maatschappelijk initiatief te effenen en 
de activiteiten waar nodig te ondersteunen en te normeren. Wezenlijke 
overheidstaak is het dan ook om er uiteindelijk zoveel mogelijk garant 
voor te staan, dat er optimale voorwaarden zijn waarbinnen burgers en 
hun verbanden kunnen functioneren, door - zo nodig - eenzijdig ver
plichtingen op te leggen, te wijzigen of op te heffen (arbitrerende over
heidstaak), de regels te handhaven (de rechtshandhaving) en - waar no
dig - aanspraken te vestigen op prestaties die burgers en instellingen no-

~ dig hebben om hun verantwoordelijkheden in daden om te kunnen zetten 
(het aanspraakkarakter van de publieke gerechtigheidsnorm). Op die af
wegingen en beslissingen, die gemoeid zijn met deze (in publiekrechtelij
ke zin) eindverantwoordelijkheid van de overheid - welke het hart van de 
publieke gerechtigheid raakt - zullen politiek-vertegenwoordigende orga
nen hun stempel nadrukkelijk moeten kunnen zetten. Aard en gewicht van 
deze ultieme overheidstaak vragen zowel in de besluitvormingsfase als 
ten aanzien van de uitvoering door het overheidsbestuur om controle 
'door een het volk representerend instituut'. De uitvoering is eveneens 
van belang omdat juist ook bij de beleidsimplementatie afwegingen vaak 
geconcretiseerd worden. De betrokken ministers zouden dan ook voor die 
afwegingen ter verantwoording geroepen moeten kunnen worden door 
politiek-dem·ocratisch samengestelde vertegenwoordigende lichamen. 
Bovendi.en zullen deze beslissingen binnen de werkingssfeer van de admi
nistratieve rechtspraak en de openbaarheid van bestuur moeten vallen.96 

Waar daarentegen bij de uitvoering van het beleid sprake is van sterk be
leidsgebonden bestuursbeslissingen kan het zonder meer raadzaam zijn 
een zekere mate van verzelfstandiging te realiseren. Daarbij kan zowel ge
dacht worden aan attributie· (toekenning) alsook aan delegatie (over
dracht) van werkzaamheden aan ambtenaren, die de taken deels zonder 
eigen bevoegdheden gaan uitoefenen. Maar ook aan functionele commis
sies, zelfstandige bestuursorganen, fondsen en dergelijke.97 Eerderge
noemde voordelen van een functioneel bestuur boven een algemeen be
stuur zijn daarmee mogelijkerwijs te realiseren. In dat kader valt te wijzen 
op de verschillende fondsen die bij de volksverzekeringen zijn betrokken 
als ook op de Kamers van Koophandel of de Octrooiraad. Telkens weer zal 

96. Volgens J.P. Balkenende en A. Klink 'Gespreide verantwoordelijkheid in plaats van func
tionele decentralisatie' Bestuurswetenschappen, 1989, nr. 6, 359-366. 
97. Vgl. H.J. de Ru, Privatisering in de praktijk, 12. 



KIEZEN EN BESTUREN 296 

bij dergelijke instituties kritisch nagegaan moeten worden of de beleids
ruimte die zij eventueel hebben, zich verdraagt met de - in relatie tot de 
ministers en het parlement - relatief zelfstandige publieke taakvervul
ling. Waar die ruimte noodzakelijkerwijs aanzienlijk is, is het niet zinvol tot 
functionele decentralisatie over te gaan. Gaat men daar toch toe over dan 
zullen de politieke verantwoordelijke bewindslieden zich - terecht -
vaak genoodzaakt zien om uit politieke overwegingen alsnog aanwijzin
gen te gaan geven. Conflicten met de bestuursorganen liggen dan op de 
loer, die de 'politieke top' eerder meer dan minder kopzorg op zullen leve
ren.98 

In beginsel kan de overheid - zo wijst ook het verleden uit - de zelfstan
dige bestuursorganen zowel een publiekrechtelijke als een privaatrechte
lijke status geven. Vanwege de aard van de activiteiten - publiekrechte
lijke bevoegdheden met een overwegend technisch-uitvoerend karakter 
en een geringe beleidsruimte - ligt een verzelfstandiging in publiekrech
telijke vorm echter voor de hand. Uiteraard zullen er uitzonderingen blij
ven; de Nederlandsche Bank is als circulatiebank een NV, maar kan op ba
sis van de Wet Toezicht Kredietwezen voor handelsbanken bindende re
gels opstellen. Ook verleent zij vergunningen. De minister van Financiën 
beschikt overigens ten aanzien van de bank wel over aanwijzingsbevoegd
heden.99 

De situatie wordt anders waar sprake is van feitelijke werkzaamheden, die 
de overheid ontplooit omdat het particulier initiatief deze niet wil of kan 
realiseren op een manier die uit het oogpunt van de publieke gerechtig
heid gewenst is. Te denken valt daarbij aan (semi-)collectieve goederen 
(de zorg voor een adequate zeewering, voor een ruimtelijke infrastructuur) 
en aan niet-renderende activiteiten zoals de exploitatie van een spoorwe
gennet, die zowel financieel als geografisch toegankelijk moet zijn . Te wij-

98. Een illustratie daarvan bieden Boxum c.s. in het boek Zelfstandige bestuursorganen in 
soorten, waar blijkt dat de Ziekenfondsraad als ook - zij het in mindere mate - de Commis
sie Vervoersvergunningen - zich met overheidstaken bezighouden die verweven zijn met 
allerlei andere overheidsdoelstellingen (inkomensbeleid, sociale verzekeringen, voor wat be
treft de ziekenfondsraad) en vervlochten zijn met allerlei maatschappelijke processen. Hun 
activiteiten zijn dan ook vooraf te reguleren in algemene regelingen. Reden waarom de mi
nister in dergelijke gevallen een vrij grote sturingscapaciteit nodig heeft. Boxum c.s. conclu
deren dan ook dat 'de verwachting dat adequate sturing gebaseerd zal zijn op een duidelijke 
scheiding tussen ministeriële beleidsvorming en administratieve beleidsuitvoering opgaat 
voor de taken waarvoor de behoefte aan aanvullende beleidsvormen beperkt is en die daar
om een relatief geringe ministeriële sturingscapaciteit vergen' . (Zelfstandige bestuursorga
nen in soorten, 212). In het door hen geanalyseerde geval van de Verzekeringskamer kan van 
een politiek gebonden beleidsuitvoering gesproken worden, maar 'de verwachting, dat ade
quate sturing belemmerd wordt als de ministeriële beleidsvorming wordt gescheiden van de 
uitvoering, gaat op voor taken waarvoor de behoefte aan aanvullende beleidsvorming groot 
is. Dat zijn complexe, en sterk met andere bestuurlijke en maatschappelijke processen ver
weven bestuurlijke taken waarbij slechts een klein deel van de activiteiten met betrekking tot 
die taken zuiver of grotendeels uitvoerend is. Dergelijke kenmerken hebben de taken van de 
Ziekenfondsraad'. (Idem) De auteurs delen overigens niet de opvatting dat in dergelijke situ
aties beter kan worden afgezien van zelfstandige bestuursorganen. 
99. Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen, 57. 
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zen valt ook op de verstrekking van studiefinanciering tegen sociaal-ac
ceptabele condities of aan de verstrekking van risico-dragend kapitaal aan 
ondernemingen voor projecten die, zonder steun en garanties van over
heidswege, niet tot stand zouden komen (investeringsbanken en dergelij
ke). De overheid kan ervoor zorgen dat deze prestaties met het oog op 
haar doeleinden gerealiseerd worden door ofwel zelf de koopkrachtige 
vraag te garanderen en de activiteiten onder specifieke voorwaarden 'te 
kopen' (uitbesteden), dan wel door gegadigden een concessie met voor
waarden te verlenen of - in de laatste instantie - zelf een instelling in 
het leven te roepen die zich van de betreffende taak kwijt. In het laatste ge
val verdient de privaatrechtelijke rechtspersoon (NV, BV, Stichting) de 
voorkeur. Vooral ook bij bedrijfsmatige activiteiten ligt dat voor de hand. 
Vennootschappen kunnen makkelijk inspelen op marktontwikkelingen, zij 
kennen een grotere financieringsvrijheid, wendbaarheid, een toegesne
den personeelsbeleid een duidelijke marktoriëntatie (vergelijk de NV NS, 
de Gasunie en DSM NV, de electriciteitsbedrijven, de Investeringsbank). 
De overheid zal in relatie tot de privaatrechtelijke partijen langs een ge
richte en duidelijke geformaliseerde weg de gerechtvaardigde belangen 
van burgers en maatschappelijke instellingen moeten veilig stellen (alge
mene wetgeving, zoals prijs en wetgeving, sectorwetgeving, algemene fi
nancieringsvoorwaarden en eventuele overeenkomsten). Aanwijzingsbe
voegdheden, goedkeuringsrechten en dergelijke van de minister tasten 
namelijk al snel de organisatorische zelfstandigheid van de privaatrechte
lijke organisaties aan. 

En daarmee komen wij terug bij het centrale thema; ter wille van de ge
spreide verantwoordelijkheid zullen 'bevelslijnen plaats moeten maken 
voor regulering op onderdelen'.100 Het maatschappelijk initiatief is geen 
onderdeel van een ambtelijk organisatiestructuur. Het kent eigen verant
woordelijkheden, die evenwel vanwege de ermee gemoeide maatschap
pelijke belangen om een wakend oog van de overheid vragen. Beslissin
gen door burgers en hun verbanden genomen, beïnvloeden immers de 
publieke voorwaarden waarbinnen zij elk voor zich functioneren in soms 
vergaande mate. De vervlechtingen die dan optreden mogen niet leiden 
tot een integrale verstatelijking van het maatschappelijk initiatief, waarbij 
de verbanden nog slechts de rol van uitvoerende instanties of adviseren
de organen krijgen toebedacht. Veel meer moet gezocht worden naar de 
meest geëigende methoden om de private verbanden te confronteren met 
effecten van hun eigen handelen. Zij moeten op hun verantwoordelijkhe
den worden aangesproken.101 De overheid zal continu kritisch moeten na-

100. Vgl. Staat, markt en recht, 86. 
101. Reden waarom bijvoorbeeld wel eens is gepleit voor een bipartisering van de besturen 
voor de arbeidsvoorzieningen (J.P. Balkenende en A. Klink Bestuurswetenschappen 1989 no. 
6). Werknemers- en werkgeversorganisaties zouden de volledige verantwoordelijkheid die
nen te dragen voor bestuur, organisatie en financiering van de arbeidsvoorziening. De socia
le partners zouden de activiteiten van de besturen moeten bekóstigen uit de loonruimte. Via 
centrale afspraken en/of collectieve arbeidsovereenkomsten is daarin te voorzien. De over
heid zou in haar hoedanigheid van werkgever deel kunnen nemen aan de bipartite arbeids
voorziening. De overheid in politieke zin zou op haar beurt de publieke voorwaarden voor 

~ 
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gaan waar taken voor haar zijn weggelegd en welke instrumenten zij moet 
inzetten om die te realiseren. 'Aanvaarden dat de overheid bepaalde ver
antwoordelijkheden heeft is.één kant van de zaak. Vormgeven aan die ver
antwoordelijkheid is een andere kant.'102 Juist bij die vormgeving blijkt dat 
de uitdaging, waar de politiek momenteel voor staat gelegen is in het in
houd geven aan het beleid, dat bij alle gerechtvaardigde politieke doelstel
lingen, fundamenteel rekening houdt met de relatieve autonomie van de 
maatschappelijke verbanden. Daartoe dient de overheid een adequaat be
leidsinstrumentarium te ontwikkelen. Consequenties voor de overheids
organisatie zullen daarbij niet uit kunnen blijven. Het onderstaande sche
ma, ontleend aan de studie van H.J. de Ru, getiteld 'Staat, markt en recht', 
geeft het hier verdedigde verband tussen de aard van de activiteiten, de 
methode van regulering en de organisatorische vormgeving op treffende 
wijze aan. 

aard activiteit 

1.a. - typisch publiek
rechtelijke bevoegd
heden met veel 
beleidsruimte 

1.b. - typisch publiek
rechtelijke bevoegd
heden met beleids
ruimte en over
wegend technische 
uitvoering 

-+ 

type organisatievorm/ 
soort privatisering 

- zeggenschap minister 
via ambtelijke lijn; 
geen privatisering 

idem, eventueel zelf
standige bestuursorga
nen; 
privatisering voorname
lijk in de vorm van ver
zelfstandiging in pu
bliekrechtelijke vorm 

methode regulering 

zeggenschap van politiek 
gezag via ambtelijke 
hiërarchie 

idem, met ruimte voor 
publiekrechtelijke over
dracht van bevoegd
heden (attributie/ 
delegatie) inclusief even
tueel voorbehoud van 
aanwijzingsbevoegdheden 

deze bipartite structuur voor arbeidsvoorziening moeten scheppen {verbindend verklaren 
van CAO's, wettelijk vastleggen van minimumeisen). Een directere verantwoordelijkheid be
houdt zij natuurlijk voor die werklozen, die aanspraak maken op voorzieningen buiten de 
sfeer van de werknemersverzekeringen en dan met name voor degenen die op een RWW-uit
kering zijn aangewezen. Op dat punt treedt een geheel eigen vervlechting van taken en ver
antwoordelijkheden op. Het sociale grondrecht op werk spoort de overheid hier aan om de 
activiteiten te ontplooien, terwijl de beroepsgerichte scholing en werkverschaffing tot stand 
komt via de genoemde bipartite organen. Deze vervlechting hoeft zich organisatierechtelijk 
niet per se te vertalen in een getripartiseerd bestuur voor de arbeidsvoorziening. Beter is het 
deze vervlechting te formaliseren via contracten en convenanten, zodat de besturen voor de 
arbeidsvoorziening tegen kostendekkende vergoedingen de scholing voor bijstandsgerech
tigden, die daarvoor in aanmerking komen, op zich nemen. De sociale partners staan het 
dichtst bij de werkvloer. Zij hebben zicht op de technologische en investeringsontwikkelin
gen. Zij dragen eraan bij dat scholingsinspanningen, de creatie van arbeidsplaatsen en loon
eisen tegen elkaar worden afgewogen. Daarmee zijn zij het beste in staat voor een adequate 
arbeidsvoorziening te zorgen. 
102. Privatisering in de praktijk, 22. 
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2. - feitelijk handelen 
en privaatrechtelijk 
optreden ter reali
sering van doel
einden van over
heidsbeleid 

3.a. - activiteiten die 
slechts in de markt
sector worden ver
richt en waarvan de 
prijs door vraag en 
aanbod wordt bepaald 

3.b. - idem, maar dan 
van overheidswege 
gereguleerd 

privaatrechte I ij ke 
rechtsvorm met over
heidsdeelneming (NV, 
BV, commanditaire 
vennootschap) en 
stichting; 
verzelfstandiging 

privaatrechtelijke 
rechtsvormen; 
afstoten, verkopen aan 
de particuliere sector 

privaatrechtelijke 
rechtsvormen; 
uitbesteden, afstoten 
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overheidsregulering op 
onderdelen,afhankelijk 
van mate van binding, 
één- of tweezijdigheid 
en derdenwerking in 
publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke vorm 

globale, algemene regu
lering die voor ieder in 
gelijke omstandigheden 
geldt (mededingings
wetgeving e.d.) 

idem ·plus gerichte, 
op het geval afge
stemde regulering 

In de vorige eeuw stond het doen en laten van de overheid nog in het te
ken van de rechtsbescherming in engere zin: de handhaving van recht, 
orde en veiligheid. In de loop van de twintigste eeuw ontwikkelde zich de 
sociale rechtsstaat. Aanvankelijk nog gericht op het waarborgen van 
rechtszekerheid en de bevordering van economische welvaart van bur
gers bestond het overheidshandelen na de Tweede Wereldoorlog met 
name ook in het tot stand brengen van concrete voorzieningen ten behoe
ve van de materiële en immateriële vloeren in het bestaan. Een en ander 
leidde tot een aanzienlijke taakverzwaring bij de overheid. Deze maat
schappelijke ontwikkelingen heeft de onderlinge verhoudingen tussen de 
verschillende bestuurslagen geproblematiseerd. Hieronder zal eerst een 
aantal probleemvelden aan het oog voorbijtrekken dat onder andere in de 
literatuur is te vinden. Daarna volgt een analyse vanuit christen-democra
tische optiek. 

7.4.1 Probleemvelden 

7 .4.1.1 Autonomie en complementariteit 
Lag sinds het midden van de negentiende eeuw het accent op een drie
kringen-bestuur, waarbij elk van de kringen een ruime mate van autono
mie bezat en een in beginsel scherp van de andere kringen gescheiden ter
rein van activiteiten bestreek, nadien is het accent in de eerste plaats veel 
meer op het aanvullende bestuur komen te liggen dan op de wederzijdse 
autonomie.103 

De voortdurend toegenomen verantwoordelijkheid van het openbare be-

103. Vgl. Wetenschappelijke Instituten van het CDA, Op het goede spoor; aanzet tot beter bin
nenlands bestuur ('.~-Gravenhage 1978) 8. 
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stuur voor de vloeren in het bestaan, en het in samenhang daarmee ge
groeide pakket van publieke taken en bevoegdheden heeft geleid tot een 
toegenomen verstrengeling en verwevenheid tussen openbare bestuurs
lagen.104 Van een omvangrijke gemeentelijke en provinciale (en nationale) 
autonomie is niet veel sprake meer. Deze vervlechting van activiteiten van 
de verschillende bestuurslagen heeft veel reacties opgeroepen bij met 
name de kleinschaliger overheden. Met spijt constateerden en constate
ren zij soms dat de historische ontwikkelingen ervoor zorgen dat talloze 
taken zijn onttrokken aan de in beginsel als autonoom beschouwde ge
meenten (en provincies). De 'nieuwe' taakvervulling op rijksniveau zou de 
beleidsvrijheid van gemeenten (en provincies) uithollen. Hier ligt de voe
dingsbodem voor een tegenbeweging (decentralisatie van publieke taken) 
tot herstel van de teloorgegane gemeentelijke zelfstandigheid. 

7 .4.1.2 Sectorale verscheidenheid en integraal beleid 
Naast en in samenhang met de verruiming van de publieke taakopvatting 
en de vervlechting van bestuurslagen voltrok zich in de tweede plaats de 
sectorale differentiatie van het overheidsbestuur. Een differentiatie, die 
zich institutioneel vertaalde in de opkomst van een veelheid yan departe
menten en gemeentelijke beleidsafdelingen met min of meer afgebaken
de taakvelden. Ook deze sectorale differentiatie is het mikpunt van veel 
kritiek (geweest). Zij zou de beoogde samenhang van het overheidsbeleid 
barricaderen en tot onnodige versnippering leiden. Naast de hierboven 
genoemde pleidooien van een op decentralisatie van taken mikkende te
genbeweging, klinken dan ook telkens weer stemmen die om een krachti
ger integraal overheidsbeleid (op lokaal niveau) roepen. Schamper wordt 
gereageerd op de inrichting van het rijksoverheidsbestuur, dat zich pri
mair zou oriënteren op sectorale belangen. Beleidsverkokering en -ver
snippering, zich institutioneel uitkristalliserend in verschillende vakdepar
tementen, zouden het gevolg zijn. Decentralisatie van het beleid zou daar 
een mouw aan moeten passen. 

7 .4.1.3 Maatschappelijke schaalvergroting en regionale sturing 
Verder valt te wijzen op een derde fenomeen, dat zich in politiek-bestuur
lijk opzicht aandient. Zo zou 'de ruimtelijke indeling van het binnenlands 
bestuur geen geliike tred hebben gehouden met processen van maat
schappelijke schaalvergroting en de zich verwijdende referentiekaders' .105 

Deze schaalproblematiek binnen het openbaar bestuur is van grote bete
kenis, omdat zich draagvlak- en coördinatieproblemen zijn gaan voordoen 
bij vooral de grootstedelijke gemeenten. Zij zouden vanwege de beperkte 
schaal waarop zij moeten opereren niet meer opgewassen zijn tegen de 
eisen die een moderne, internationaal georiënteerde samenleving aan de 
politiek stelt. Deze discussie spitst zich derhalve met name toe op de pro
blemen in de grootstedelijke gebieden. Onder verwijzing naar onder meer 

104. M. Oosting, 'Verzorgingsstaat en (de-)centralisatie'. J. Kooiman (red) De verzorgings
staat, bestuurlijk een chaos? (Alphen a/d Rijn 1980) 104. 
105. A. van der Jagt, J.M. Staatsen, 'Taakverdeling binnen het Openbaar Bestuur in de ver
zorgingsstaat'. De verzorgingsstaat, bestuurlijk een chaos?, 96. 



Kll:21:N EN BESTUREN 301 

het toekomstperspectief van Europa, naar de te verwachten scherpere 
concurrentie tussen de stedelijke regio's en vooral naar de feitelijke pro
blemen bij de beleidsafstemming tussen gemeenten, pleiten adviesorga
nen voor vergaande bestuurlijke hervormingen en herijkingen van gren
zen in het binnenlands bestuur.106 De geografische reikwijdte van politieke 
vraagstukken (op het terrein van de ruimtelijke ordening, verkeer en ver
voer, het economisch beleid, de culturele voorzieningen en dergelijke) is 
zo sterk gegroeid, dat de huidige grootstedelijke gemeenten steeds ster
ker zijn aangewezen op de medewerking van collega-gemeenten uit hun 
omgeving, die niet zelden de eigen belangen zouden laten prevaleren bo
ven die van de regio. De herijking van grenzen zou naast een naar taken
pakket gedifferentieerde opbouw van het binnenlands bestuur, 101 de gere
zen problemen moeten ondervangen en soelaas moeten bieden voor de 
bestuurlijke afstemmingsvraagstukken. Het binnenlands bestuur zou om 
een herijking van haar bestuursgrenzen vragen. Dat een en ander op ge
spannen voet kan staan met de algemeen onderschreven wens om poli
tiek-bestuurlijke beslissingen, in geografisch opzicht, zo dicht mogelijk bij 
de burger te nemen, zal duidelijk zijn. Alhoewel de binnengemeentelijke 
decentralisatie hier van dienst kan zijn. 

7.4.2 De problematiek van het binnenlands bestuur in historisch perspectief 
Al decennia lang is de inrichting van het binnenlands bestuur als een pro
bleem ervaren. 108 Nu eens werd erop gewezen dat de schaal van de ge
meenten te smal was om de naar omvang en reikwijdte toegenomen over
heidsactiviteiten adequaat te vervullen. Dan weer werd de groeiende be
tekenis van de centrale overheid met zijn sectorale taakvervulling uit het 
oogpunt van effectiviteit, doeltreffendheid en democratische betrokken
heid van kritische vraagtekens voorzien. Aanpassingen van de organisatie 
van het binnenlands bestuur werden noodzakelijk geacht om decentrale 
besluitvorming op te waarderen. Nadat aanvankelijk (1950) de Wet ge
meenschappelijke regelingen de mogelijkheden van samenwerking ver
ruimde, verschenen in de loop van de jaren zestig en zeventig meer en 
meer officiële nota's, die een uniforme herschikking van het bestuur be
oogden. De brede en vooral langdurige discussies hebben geen groot
scheepse verandering in de structuur van het binnenlands bestuur opge
leverd. Gaandeweg is de aandacht dan ook verschoven naar de werkwijze 
van het openbare bestuur; complementair bestuur, bestuursakkoorden en 
-overeenkomsten, financiële relaties en dergelijke.109 

106. Vgl. rapport van de Externe Commissie Grote Stedenbeleid, Grote steden, grote kansen, 
('s-Gravenhage 1989} 3 e.v. 
107. Vgl. o.m. W. Derksen en J. Pronk. Bestuurlijke vernieuwing rond de grote stad. Over de 
noodzaak van een gedifferentieerde bestuurlijke organisatie (Amsterdam 1990) m.n. 99-117. 
108. Vgl. naast allerlei nota's o.a. G.A. van Poelje, De moderne grote stad, Alphen a/d Rijn 
1933. H. van Ruller, Agglomeratieproblematiek in Nederland, Alphen a/d Rijn 1972 en recen
telijk W. Derksen en J. Pronk, Bestuurlijke vernieuwing rond de grote stad. Over de noodzaak 
van een gedifferentieerde bestuurlijke organisatie, Amsterdam 1990. Zie daarnaast College 
van advies der ARP, Het district als bestuursvorm voor agglomeraties, 's-Gravenhage 1960 
en het Centrum voor Staatkundige Vorming. 
109. Vgl. J.B.J.M. ten Berge, T.D. Cammelbeeck, A. v.d. Jagt en J.J.H. Pop, 'Industriële stof

-+ 



l\lt:.Lt:.N t:1'11 tst:.~ 1 Utit:1\1 302 

In de loop van de jaren tachtig groeide de belangstelling voor een gediffe
rentieerde benadering van het binnenlands bestuur, vooral ook omdat de 
grote steden zich bij de aanpak van hun problemen belemmerd voelden 
door de gecentraliseerde besluitvorming, terwijl het ontbreken van een 
eigen besluitvormend en democratisch verankerd orgaan op regionaal ni
veau als een gemis werd ervaren.110 Een gedifferentieerde toedeling van 
taken over de bestuurslagen zou oplossingen moeten bieden. Deze lijn 
van denken vond in zekere zin zijn vervolg in het advies van de Externe 
Commissie Grote Stedenbeleid111 (Commissie-Montijn) en het RBB-advies 
over het bestuur in grootstedelijke gebieden die, in zekere zin een lans bra
ken voor de introductie van grootstedelijke agglomeratiegemeenten. 

Het kabinet stelde in zijn reactie op het advies dat voor een knelpuntenbe
nadering en een gedifferentieerde aanpak gekozen zou moeten worden. 
Aanscherping van de WGR was zijn devies, alhoewel het structurele aan
passingen niet uitsloot.112 Het regeerakkoord van kabinet-Lubbers 111 kende 
eenzelfde inslag. 

7.4.3 Christen-democratische criteria 
Bij een christen-democratische benadering van de inrichting van het bin
nenlands bestuur, zijn de volgende ijkpunten van belang. 

a. Het publieke gerechtigheidsbeginsel. In algemene zin geldt dat taken 
gelokaliseerd moeten worden bij die bestuurslaag, die de op solidariteit 
en rentmeesterschap georiënteerde gespreide verantwoordelijkheid tot 
haar recht kan laten komen. Een ongeclausuleerd pleidooi voor een de
centralisatie, dan wel centralisatie van het beleid, kan daarom niet aan 
de christen-democratische filosofie worden ontleend. De bestuurslaag 
die het beleid ter hand neemt, moet opgewassen zijn tegen de 'schaal 
van te behartigen taken' en over voldoende bestuurskracht beschikken 
om publieke taken naar de maatstaf van de publieke gerechtigheid te 
behartigen. 

b. Conform het beginsel van een gespreide verantwoordelijkheid zal de 
overheid bij haar beleid voortdurend oog moeten hebben voor de eigen 
aard van beleids~ectoren. Het feit dat zij te maken heeft met kwalitatief 
verschillende levenskringen met elk hun specifieke verantwoordelijkhe
den of kenmerken, is van doorslaggevende betekenis. Zij moet telkens 
weer rekening houden met de eigen oriëntaties en keuzen van burgers 

~ 

fering en binnenlands bestuur', Raad voor het Binnenlands Bestuur, Toekomsttrends en bin
nenlands bestuur ('s-Gravenhage 1989) 13. 
110. Vgl. Gemengde Werkgroep Grote Steden, Een schuyt d;e tegen stroom wordt opge
roeyt, 's-Gravenhage 1982. 
111. Externe Commissie Grote Stedenbeleid, Grote steden grote kansen ('s-Gravenhage 
1989) 44. 
112. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bestuur en grote steden, voorlopig kabinetsstand
punt op de adviezen van de Externe Commissie Grote Stedenbeleid en van de Raad voor Bin
nenlands Bestuur, 's-Gravenhage 1989. 
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en hun niet-statelijke verbanden.113 Met scholen moet zij anders om
gaan dan met welzijnsinstellingen; ook zorgverbanden, ondernemin
gen of woningbouwcorporaties vragen elk voor zich om een eigen be
nadering. Maatschappelijke sectoren kennen elk hun eigen dynamiek 
en oriëntatie. Uit christen-democratisch oogpunt is een sectoraal beleid 
dan ook conditio sine qua non voor zijn rechtvaardigheid. Per beleids
terrein zal op grond van het publieke gerechtigheidsbeginsel afgewo
gen moeten worden welke taakverdeling over de niveaus van het bin
nenlands bestuur het meeste recht doet aan de gespreide verantwoor
delijkheid en het maatschappelijk initiatief.114 

c. Het decentralisatiebeginsel. Hogere bestuurslagen moeten zich ont
houden van taken die op een lager niveau ter hand genomen kunnen 
worden (op voorwaarde uiteraard dat kleinschaliger besturen taken 
doeltreffend ter hand kunnen nemen). Het Program van Uitgangspun
ten stelt om die reden, dat het accent in onze eenheidsstaat moet wor
den verlegd van centralisatie naar decentralisatie, naar differentiatie en 
naar - begrensde - provinciale en gemeentelijke pluriformiteit.115 

Terughoudendheid is daarom geboden met een 'top-down'-benade
ring.,,s 
Alleen als vraagstukken de grenzen van (samenwerkende) gemeenten 
dan wel provincies overschrijden en zij de publieke gerechtigheid, soli
dariteit en het rentmeesterschap niet tot hun recht kunnen laten komen 
is provinciaal of 'hoger' optreden geboden. 

d. Het beleid zal een integraal karakter moeten dragen en niet gefragmen
teerd of verkokerd mogen zijn . Beslissingen moeten in onderlinge sa
menhang worden genomen. Gegeven het feit dat het traditionele drie
kringenbestuur, waarbij elke bestuurslaag min of meer autarkisch en in
tegraal een volledige takenpakket zou moeten behartigen, niet ade-

113. De sectorale en institutionele differentiatie is op de terreinen waar de overheid interac
tief optreedt vooral principieel van aard {de kwalitatieve verscheidenheid van maatschappe
lijke activiteiten staat daar borg voor). Elders is er vooral sprake van functionele differentia
tie, bijvoorbeeld ten aanzien van de typisch intra-structurele taken (verkeer en waterstaat, 
ruimtelijke ordening, milieu, landinrichting). 
114. Zo is bij de planning van onderwijsvoorzieningen of steunfuncties in de welzijnssfeer de 
verscheidenheid naar - al dan niet levensbeschouwelijk getinte - richting een belangrijk 
richtsnoer voor het beleid. Decentralisatie van dat beleid zou, vanwege de geografische 
schaal waarop lagere overheden opereren, de pluriformiteit danig beknotten. Per regio zou 
al snel alleen maar ruimte zijn voor één enkele voorziening. Die zal weer algemeen toegan
kelijk - en derhalve zwak geprofileerd - zijn. Een integraal en sluitend welzijns-, onderwijs
en bijv. emancipatiebeleid op gemeentelijk niveau zouden al snel tot allerlei spanningen lei
den met andere politieke waarden {zoals de waarborgen voor de onderwijsvrijheid, de pluri
formiteit van welzijnsinstellingen). Hoezeer de publieke taakvervulling en de toedeling daar
van aan bestuurlijke lagen afhankelijk is van de aard van de sector en de mate van vermaat
schappelijking blijkt wel uit het feit dat, tengevolge van wijzigingsvoorstellen uit 'Ruimte 
voor kwaliteit' en 'Zorgvernieuwing door structuurverandering' (beide rapporten van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) de overheidstaken, in vergelijking met de huidige 
situatie, per bestuurslaag anders komen te liggen. 
115. Program van Uitgangspunten, art. 9, 17. 
116. J.P. Balkenende, 'De bestuurlijke organisatie in stedelijke regio's', Bestuursforum sn, 
1990, 157-161 . 



quaat is, veronderstelt het integrale beleid complementariteit. In al haar 
geledingen staat de overheid voor een en dezelfde opdracht: gestalte 
geven aan de publieke gerechtigheid. En daar hebben gemeenten, pro
vincies, en het Rijk elkaar hard bij nodig. Op loopgravenoorlogen tus
sen bestuurslagen zitten christen-democraten dan ook niet te wach
ten.111 Politieke vraagstukken raken bovendien in de regel niet uitslui
tend een enkele bestuurslaag. Of dat nu een afzonderlijke gemeente, 
een provincie, de nationale overheid of zelfs de Europese overheid is. 
Wie pleit voor een integrale aanpak van taken door een enkele be
stuurslaag zal dan ook al snel voor centralisatie van beleid blijken te 
pleiten. 

e. De doelmatigheidseis. De bestuurslaag moet zijn doeleinden kunnen 
verwezenlijken. Dat stelt eisen aan het besluitvormingsproces, de 
wendbaarheid van het beleid en de materiële en personele toerus
ting.110 Ook is het telkens zinvol om na te gaan of een decentralisatie van 
taken meer oplevert dan alleen een uitbundige groei van het ambtena
rencorps en een inflatie van overheidsfuncties. Bureaucratiseringsef
fecten kunnen het gevolg zijn van loze decentralisatieopesaties.119 

7.4.4 Oplossingsrichtingen 
Het is tijd om op basis van deze criteria de wegen die in beginsel open 
staan om de organisatie van het binnenlands bestuur te verbeteren verder 
te bekijken. 120 Het gaat dan om: 
- de intensivering van de gemeentelijke samenwerking; 
- de herschikking van bestuurlijke grenzen in reactie op de processen van 

maatschappelijke schaalvergroting; 
- de herschikking van bevoegdheden over de lagen van het binnenlands 

bestuur. 

De voor- en nadelen van deze opties zullen hieronder de revue passeren. 

7 .4.4.1 Versterking van de intergemeentelijke samenwerking 
Centraal in de discussie over binnenlands bestuur staat de vraag op welke 
manier de schaal van het lokaal bestuur in overeenstemming is te bren
gen met de schaal van maatschappelijke problemen, waar lokale overhe
den, vanuit het oogpunt van de publieke gerechtigheid, mee te kampen 
hebben. Bij deze algemene stelling past direct al een kanttekening. Welke 

117. V g 1. Op het goede spoor, 8. 
118. Op het goede spoor, 10. 
119. Vgl. E. Boogerman, Frankrijk 1981-1986, de socialistische metaformose en het plotselin
ge heimwee naar liberalisme (Amsterdam/Brussel 1986) 136-137. Boogerman wijst erop dat 
de decentralisatiepolitiek in Frankrijk vooral resulteerde in een enorme groei van ambtelijke 
functies, een omvangrijke post salarissen en hoog opgeschroefde lokale belastingen (een 
gemiddelde groei van 18% in 1984). 
120. In het kader van dit rapport worden geen definitieve keuzen gedaan. Binnen afzienbare 
tijd zal het Wetenschappelijk Instituut een beleidsadvies publiceren over de vraagstukken 
van de grote steden. Dat zal vergezeld gaan van een analyse van de problemen waar agglo
meraties mee te kampen hebben. Voor zo'n analyse is er hier uiteraard geen ruimte. 
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bestuursschaal uiteindelijk ook gekozen wordt, altijd zullen er taken blij
ven waar het ene niveau te omvangrijk en het andere te 'smal' voor is. Im
mers politieke vraagstukken op het gebied van het milieu, het economisch 
beleid, het transport, de ruimtelijke ordening of de volkshuisvesting ken
nen elk voor zich een betrekkelijk eigensoortige geografische schaal. Zij 
zijn te dynamisch en te heterogeen om er een 'naadloos' passend be
stuursmodel op los te laten. Daarom is er sprake van voortdurend wisse
lende vervlechtingen binnen het overheidsbestuur121

, die telkens weer een 
goede samenwerking tussen gemeenten vergen. Alternatieven, voor sa
menwerking zijn er nauwelijks. Een gebrekkig gecoördineerd bestuur, of
wel de centralisatie van bevoegdheden, staan beide op gespannen voet 
met de eerder genoemde criteria (waaronder integraal beleid, decentrali
satie). Waar vraagstukken verder reiken dan de gemeentegrenzen geeft de 
christen-democratie de voorkeur aan een intensivering .en verbetering van 
de interbestuurlijke samenwerking.122 Die samenwerking vergt - naast 
goede besluitvormingsprocedures - vooral ook een coöperatieve instel
ling van bestuurders. 'Verantwoord voortbouwen', het CDA verkiezings
programma 1989-1993, kiest dan ook voor een zodanige verdeling van ta
ken dat het primaat bij de gemeente blijft liggen. Zodra de bestuurskracht 
daar ontbreekt om aangelegenheden bevredigend ter hand te nemen, 
moeten gemeenten de handen ineenslaan om tot een bovenlokale aanpak 
te komen. Via samenwerking kan de samenhang in de lokale en regionale 
belangenafweging zijn beslag krijgen. De vorming van mammoetge
meenten wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen. 

Deze samenwerking nu heeft haar wettelijke grondslag gekregen in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. Over de effectiviteit van zijn bepalin
gen bestaan echter terecht veel twijfels. Deze wet is erop gericht gemeen
ten, die elkaars leefklimaat vergaand beïnvloeden, rond de tafel te krijgen. 
Maar de werkelijkheid blijkt weerbarstiger dan de leer. De (horizontale) 
complementariteit van het binnenlands bestuur schiet mede tekort, omdat 
de wetsbepalingen een te vrijblijvende samenwerking mogelijk maken. 
Om verbeteringen in de wederzijdse relaties aan te brengen, zijn wijzigin
gen noodzakelijk. 

Daartoe kan het nodig zijn dat: 
- naar nieuwe vormen van bemiddeling en consensusvorming wordt ge

streefd.123 Daarbij valt te denken aan de ontwikkeling van een publiek 

121. Vgl. Raad voor het binnenlands bestuur, Advies over het bestuur van grootstedelijke ge
bieden, 's-Gravenhage 1989. 
122. Die samenwerking - ook over de grenzen heen - zal juist ook in het licht van de Euro
pese eenwording van groot belang worden. In relatie tot Brussel zullen gemeenten de han
den veelal ineen moeten gaan slaan en zich - eventueel gezamenlijk met de provincies -
als regio moeten gaan presenteren (Vgl. A.C. Zijderveld, 'Beide Hollanden kunnen weer ei
gen gezicht krijgen in het Europa van '92', Staatscourant22-2-90, 7 en 131. 
123. Vgl. P.W. Tops 'Lessen voor de bestuurlijke reorganisatie' Recht doen door wetgeving. 
Opstellen over wetgevingsvraagstukken aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Bal/in. Vakgroep 
staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de 
Katholieke Universi,teit Brabant (Zwolle 1990) 148. 
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verbintenissenrecht, waardoor bestuursovereenkomsten, akkoorden en 
convenanten worden opgewaardeerd tot volwaardige instrumenten 
van samenwerking; 

- geïnstitutionaliseerde vormen van bemiddeling worden geïntrodu
ceerd, die tot doeltreffende conflictoplossingen leiden. De samenwer
kende partijen kunnen zelf onafhankelijke instanties in het leven roepen 
die uiteindelijk bindende beslissingen kunnen nemen; 

- de arbritrerende rol van provincies om in zwaarwegende gevallen een 
regeling op te leggen aan gemeenten, wordt aangescherpt, zodat pro
vincies voortaan in staat zijn, om - in het uiterste geval - als sanctie 
op een gebrekkig gecoördineerd lokaal bestuur, de inhoud van de rege
lingen mede te bepalen. Nu is het zo dat de provincies wel een regeling 
kunnen opleggen (eventueel onderschreven door de Kroon na een 
eventuele beroepsprocedure), maar dat de afzonderlijke gemeenten 
zich daar feitelijk uiteindelijk nog vrij eenvoudig aan kunnen 'onttrek
ken'.124 Ook zouden provincies of rijk de mogelijkheid moeten krijgen om 
gemeenten te verplichten binnen zekere termijnen gezamenlijk beslis
singen te nemen. Door de vrijblijvendheid wettelijk in te dammen zullen 
gemeenten hun eigen wensen eerder af gaan wegen tegen de belangen 
van de regio als geheel; 

- strakke bundelingsverplichtingen uit de WGR verdwijnen. Problemen en 
vraagstukken variëren soms zozeer per regio of samenwerkingsgebied 
dat een eenduidige verdeling van taken over afgebakende bestuurslagen 
niet voldoet. Soms is er sprake van een vrij permanent verschuivend 
veld van maatschappelijke problemen, die om een flexibele benadering 
vragen. Differentiatie van samenwerkingsrelaties is dan het trefwoord. 
Afwijkingen van de reguliere regio-indelingen die de WGR biedt, moeten 
in beginsel mogelijk zijn. De samenwerking kan overigens ook heel goed 
gerealiseerd worden via bestuursovereenkomsten of via constituties 
voor regio's, zeker als deze samenwerking een intensief en permanent 
karakter krijgt. De democratische inbedding van de besluitvorming zal 
gewaarborgd moeten worden. Onder andere via gecombineerde raads
commissies is daar voor te zorgen. Met behulp van bestuursakkoorden, 
delegatiecommissies en op concrete problemen toegespitst overleg kan 
een wezenlijke bijdrage aan de oplossing van afstemmingsproblemen 
worden gelevertj, die niet hoeft uit te monden in het op voorhand creë
ren van dwingende structuren die door de betrokkenen al snel als bedr
eigend worden ervaren. 125 In feite is er dan sprake van een 'groeimodel' 
waarbij nog geen sprake is van een dwingend eindstation.126 

Zodra politieke vraagstukken met een duidelijk gemeentegrens-over
schrijdend karakter zo omvangrijk, dominant en duurzaam zijn, dat er nau-

124. Advies over het bestuur in grootstedelijke Gebieden, 36. 
125. Vgl. D.J. Elzinga, 'Montijn-varianten al voor de geboorte levenloos', Binnenlands be
stuur, okt. 1989, 27. 
126. De vrijwillige vormen van overleg nemen inmiddels een hoge vlucht. In veel regio's 
wordt intensief van gedachten gewisseld over het 'profiel ' van de regio, over de beleidsin- · 
houdelijke samenwerking en de bestuurlijke vormgeving. Het zomernummer van Bestuurs
forum {6{7 1990) biedt daarvan vele voorbeelden. 
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welijks meer sprake kan zijn van een relatief zelfstandige taakvervulling 
door afzonderlijke gemeenten en deze nagenoeg op alle wezenlijke fron
ten afhankelijk geworden zijn van een gezamenlijk beleid met naburige 
gemeenten, kan een herindeling van bestuurlijke grenzen nodig zijn. 

7 .4.4.2 De herschikking van bestuurlijke grenzen 
Een eventuele herschikking van bestuurlijke grenzen zal alleen het resul
taat kunnen en moeten zijn van een gedifferentieerde benadering van het 
binnenlands bestuur. Het verwoorde criterium - de mate waarin er nog 
ruimte is voor een relatief zelfstandige taakvervulling door afzonderlijke 
gemeenten - is in zekere zin een variant op de eerder omschreven knel
puntenbenadering. Voor uniforme blauwdrukken is daarbij geen plaats. 
Als voor de ene agglomeratie een herijking van gemeentegrenzen in het 
verschiet ligt, hoeft dat nog niet te betekenen dat in andere grootstedelijke 
gebieden hetzelfde model moet worden gekozen. Er dient een grote mate 
van differentiatie in de organisatie van het binnenlands bestuur mogelijk 
te zijn. Inwoneraantallen, of het louter functioneel betrokken zijn op de 
grote steden, doen als criteria, geïsoleerd van andere meer-politiek-inhou
delijke kenmerken, voor de organisatie van het binnenlands bestuur geen 

~ recht aan de complexe werkelijkheid. Politiek-inhoudelijke knelpunten zul
len van doorslaggevend belang moeten zijn voor een mogelijke reorgani
satie van binnenlands bestuur. Bij de discussie over de vorm van agglo
meratiegemeenten, waarbinnen de huidige randgemeenten van de grote 
steden omgevormd zouden moeten worden tot deelgemeenten van het 
ene groot-stedelijke bestuur zullen deze politiek-inhoudelijke criteria be
slissend moeten zijn. 121 Een knelpuntenbenadering zou moeten leiden tot 
een 'heterogene' organisatie (en financiering) van het binnenlands be
stuur. Een heterogeniteit, die zou moeten kunnen worden aangevuld met 
een gedifferentieerde taaktoedeling, die ertoe leidt dat niet alle gemeen
ten per se dezelfde taken behartigen onder eenzelfde mate van provinciaal 
toezicht. 

7 .4.4.3 Een gedifferentieerde verticale spreiding van publieke taken 
In het verlengde van het de hierboven gekozen lijn, is het ook bij de over
dracht van taken naar minder omvangrijke bestuurslagen nodig om te 
breken met allerlei schematiserende blauwdrukken. De ene gemeente is 
de andere niet. De omvang en bestuurskracht van gemeenten lopen zeer 
sterk uiteen. Voorkomen dient te worden dat de zwakste bestuurlijke scha
kel als het ware de kracht van het decentralisatiebeleid gaat bepalen.120 

Een stad als Rotterdam is tot meer in staat dan een gemiddelde gemeente 
in de Alblasserwaard. Reden waarom per beleidssector gekeken moet 
worden welke gemeente wel en welke niet in aanmerking komt voor een 

127. Een gedegen weergave en analyse van dergelijke ijkpunten bood de Commissie-Montijn 
niet, hetgeen toch wet in contrast staat tot verstrekkende voorstellen die zij deed. De verwij
zing naar de internationale ontwikkelingen bijvoorbeeld die ertoe zouden leiden dat grote 
steden steeds minder los gezien kunnen worden van de niet-stedelijke omgeving is nauwe
lijks van argumentaties voorzien. 
128. Raad voor het binnenlands bestuur, Met man en macht, eerste advies over decentrali
satie mede in het licht van de afslankingsoperatie, 's-Gravenhage 1987. 
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decentrale behartiging van taken. Een gedifferentieerde benadering is op 
haar plaats. De complementariteit van het bestuur - en dat is geen syno
niem voor mechanisch medebewind - komt daarmee ook beter tot haar 
recht. In combinatie met de gedifferentieerde organisatie van het binne
lands bestuur kan dat leiden tot bijvoorbeeld meer of minder provincie
vrije gemeenten, regio-raden die uitgroeien tot provincie-vrije agglomera
tiebesturen, die eventueel ook nog taken gaan behartigen die nu nog op 
provincieel niveau ter hand worden genomen (en dan uitgroeien tot een 
soort stadsprovincie). 

Uiteraard is het zaak deze samenwerkingsfilosofie ook formeel rugge
steun te geven. De coördinatie kan zeker niet over de hele linie volledig in
gebed worden met klassieke instrumenten van wettelijke taaktoedeling, 
goedkeuring dan wel vernietiging van besluiten door naast-hoger gelegen 
bestuurslagen. Nieuwe instrumenten zijn nodig. Vooral bestuursakkoor
den die een zeker afdwingbaar karakter moeten krijgen, kunnen - zoals 
gezegd - nuttig zijn. 

8. Conclusies 

Centraal in dit hoofdstuk stond de vraag welke implicaties de christen-de
mocratische filosofie heeft voor de inrichting van het politieke besluitvor
mingsproces. 
Resumerend zijn de volgende conclusies van betekenis: 

- De democratisering van de rechtsstaat is van belang omdat de norm 
van het rentmeesterschap - vertaald in politieke termen - aan geen 
enkele deur voorbij gaat. Verder zal het inzicht in de publieke gerechtig
heidsnorm minder snel eenzijdig zijn of zelfs ontsporen, naarmate er -
hoe indirect dan ook - meer mensen aan het roer van het schip van 
staat staan. Tenslotte is gewezen op het belang van een veelzijdige re
presentatie van gerechtvaardigde belangen en op de waarde van con
sensus van de politieke dialoog. 

- De representati~ve democratie heeft de voorkeur boven het directe 
'deelgenootschap' van alle burgers. De kwaliteit van het politieke am
bacht is sterk afhankelijk van de mate waarin politieke beslissingen in 
samenhang genomen worden. Ook zullen beslissingen nooit in een 
sfeer van geheimzinnigheid en heimelijkheid tot stand mogen komen. 
Een openbare verantwoordingsplicht van politici is essentieel voor de 
rechtsstaat. Voor anonimiteit is geen plaats. Bovendien mogen proce
dures niet al te vertragend op de beslissingen inwerken. Om die rede
nen wijst de christen-democratie het zogenaamde volksinitiatief van de 
hand. Een correctief wetgevingsreferendum zou volgens sommige le
den van de commissie het democratisch gehalte van politieke beslissin
gen kunnen versterken. Anderen menen dat ook een correctief wetge
vingsreferendum tot impasses zal leiden die de parlementaire democra
tie met haar waarborgen van openbaarheid, samenhang en dergelijke 
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zullen schaden. Een tussenvorm zou eventueel gevonden kunnen wor
den door het consultatief referendum in die zin op te waarderen dat zo
dra regering en parlement het resultaat van een volksraadpleging niet 
accepteren, er nieuwe verkiezingen komen. In tweede aanleg kunnen re
gering en parlement dan bindende beslissingen nemen. 

- Een evenwichtige afweging van gerechtvaardigde belangen kan slechts 
plaatsvinden op basis van een duidelijke en uitgebalanceerde politieke 
filosofie. Waar die erodeert rest slechts een gebrekkig functionerende 
'belangengroependemocratie'. Politieke partijen komen dan niet tot 
eigen keuzen, maar fungeren dan nog slechts als doorgeefluiken voor 
telkens wisselende, modieuze verlangens en wensen. Een electoraal ge
richt groepsegoïsme mag de parlementaire democratie niet gaan domi
neren. Politieke partijen dragen in dat opzicht een grote verantwoorde
lijkheid voor de kwaliteit van de parlementaire democratie. 

- Voor christen-democraten is de bereidheid om compromissen te sluiten 
geen uiting van een gebrek aan ruggegraat, maar een wezenlijk deel van 
het politieke ambacht. Het is zelfs een essentieel onderdeel van een 
rechtvaardig overheidsbeleid. Het 'hoogste' recht verkeert al snel in 
starheid en misplaatste eigenwijsheid. Zodra christen-democraten in 
het uiterste compromis de waarden die zij verdedigen niet meer herken
nen, is het tijd om zich uitdrukkelijk te distantiëren van de beslissingen. 

- Politieke beslissingen behoren, vanwege hun strekking (rechtvaardige 
samenlevingsverhoudingen) en reikwijdte, inzet van democratische be
sluitvorming te zijn uit het gezichtspunt van de publieke gerechtigheid. 
Een verambtelijking van het beleid moet krachtig worden bestreden. De 
medewerking van de volksvertegenwoordiging, van gekozen organen, 
is wezenlijk voor het democratisch gehalte van publiekrechtelijke beslui
ten. 

- Parlement en regering bevinden zich beide op het 'schip van staat' maar 
hun functies lopen uiteen. De controlerende taak van het parlement is, 
vanwege de verschillende zijden van de publieke gerechtigheidsnorm 
- waarborg-, aanspraak- en normerend karakter - niet louter 'afwe
rend' van aard. 'Rechtsbescherming' kent een actieve instrumentele zij
de. De regering ontleent aan haar beleidsinitiërende en uitvoerende 
functie een basis om het parlement betrekkelijk zelfstandig tegemoet te 
treden, om initiatieven te nemen en in overleg met de volksvertegen
woordiging het gewenste beleid uit te stippelen. De resultaten van dit 
overleg en de koers van het toekomstige beleid worden - zo is in de 
praktijk - aan het begin van een regeerperiode voor een deel vastge
legd in een regeerakkoord. Een dergelijk akkoord kan goede diensten 
vervullen als waarborg voor een samenhangende politiek. In die zin ver
vult het een belangrijke functie. Het zal echter niet de invalshoek moeten 
zijn voor hetzij het parlement, hetzij de regering om elkaar van dictaten 
te voorzien en het functioneel dualisme op te offeren aan monistische 
verhoudingen. Het 'fenomeen' van de gekozen minister-president wil-
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len de opstellers van dit rapport niet in ons land introduceren. Vooral 
het gevaar dat zich rond presidentskandidaten een persoonlijkheidscul
tus zal ontwikkelen, die weinig meer te .maken heeft met de beleids-in
houdelijke achtergronden van politieke vraagstukken is daarbij van be
tekenis. 

- Om de verambtelijking van de politiek tegen te gaan, om de ministeriële 
verantwoordelijkheid op te waarderen en de materieel-beleidsvormen
de taak van een parlement beter tot zijn recht te laten komen, is het be
slist noodzakelijk dat de overheid zich beperkt tot het behartigen van 
haar kerntaken. Wetten zouden dan ook niet zozeer de kaders moeten 
scheppen voor de 'bestuurswetgeving', en een bureaucratische beleids
vrijheid maar voor de private rechtsvorming door burgers en hun ver
banden. 

- De 'functionele' taakverzelfstandiging via zelfstandige bestuursorganen 
komt al snel op gespannen voet te staan met de bepleite integrale poli
tieke belangenafweging en de parlementair-democratische controle op 
het beleid. Reden waarom zij slechts een rol kan spelen zodra er sterk 
beleidsgebonden activiteiten in het geding zijn, die om een grote mate 
van expertise en gespecialiseerde deskundigheid vragen. Werkzaamhe
den waarmee geen uitdrukkelijk publiekrechtelijke bevoegdheden zijn 
gemoeid, moeten zoveel mogelijk worden geprivatiseerd. Dat is nodig 
omdat de overheid in een verantwoordelijke samenleving werkzaamhe
den zoveel mogelijk aan de burgers en hun verbanden moet overlaten. 
Zeker als er sprake is van activiteiten die kwalitatief niet in de overheids
sfeer passen, is een verstatelijking van werkzaamheden verwerpelijk. 
Naar christen-democratisch inzicht moet er een nauw verband bestaan 
tussen de aard van activiteiten, de methode van overheidsregulering en 
de organisatorische vormgeving van werkzaamheden. Alleen voor ty
pisch publiekrechtelijke taken - dwingende regelgeving, het vestigen 
van aanspraken op overheidsprestaties, rechtshandhaving - is de zeg
genschap van bewindslieden, uitgeoefend via de ambtelijke hiërarchie 
geëigend. Ten aanzien van de overige werkzaamheden zal telkens weer 
kritisch nagegaan moeten worden of werkzaamheden afgestoten, ver
maatschappelijkt of uitbesteed kunnen worden. (Ambtelijke) bevelslij
nen moeten dan plaats maken voor de regulering op onderdelen. Die re
gulering moet overigens wel proportioneel zijn. 

- De overheden vullen elkaar aan omdat zij met een gemeenschappelijke 
taak belast zijn. Publieke taken moeten dan ook behartigd worden door 
die overheid, die, gezien de schaal van politiek-relevante vraagstukken, 
het beste in staat is om de publieke gerechtigheid gestalte te geven. 
Voor een loopgravenoorlog tussen overheden is geen plaats. Subsidiair 
optredende overheden kunnen zonder elkaar niet naar behoren functio
neren. Per beleidssector zal de taakverdeling er overigens, gezien de 
verschiliende aard van beleidssectoren, uiteenlopen; de eigen rationali
teit van niet-statelijke levenssferen is daar debet aan. Consequentie van 
de subsidiariteitsidee is, dat bij de taakverdeling niet naar uniformiteit 
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gestreefd moet worden. Afhankelijk van de schaal, bestuurskracht en 
omgeving van gemeenten (en provincies) kunnen meer of mindertaken 
op decentraal niveau ter hand worden genomen. De heterogene taak
toedeling zal uit kunnen monden in een veelkleurige organisatie van het 
binnenlands bestuur (provincie-vrije gemeenten, regio-raden die even
tueel uitgroeien tot provincie-vrije agglomeratiebesturen, welke even
tueel ook nog taken gaan behartigen die nu nog op provinciaal niveau 
ter hand worden genomen en daarmee uitgroeien tot een soort stads
provincie). 

- Waar zich afstemmingsproblemen tussen gemeenten voordoen zal in 
eerste aanleg niet gestreefd moeten worden naar het herijken van ge
meentegrenzen. In plaats daarvan moet gezocht worden naar vernieuw
de en adequatere vormen van samenwerking. Nieuwe methoden van 
bemiddeling eri consensusvorming dienen te worden ontwikkeld. Daar
bij valt te denken aan een toegesneden publiek verbintenissenrecht, 
geïnstitutionaliseerde vormen van bemiddeling en (bindende) arbitra
ge, eventueel aan een krachtiger conflictoplossende rol van provincies 
en aan het ontwikkelen van regio-statuten voor een verlengd lokaal be
stuur dat belast is met specifieke (vooral ordenende) taken. 
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Hoofdstuk X. Het Europa van de burgers 1 

1. Inleiding 

De verdeling van publieke taken over de verschillende bestuurslagen van 
de overheid moet naar christen-democratisch inzicht een afgeleide zijn 
van de vraag op welk niveau de publieke gerechtigheid met zijn waar
borg-, aanspraak- en normerend karakter te behartigen is. Het gezamenlijk 
ten uitvoer brengen van de overheidstaken vraagt om een complementair, 
elkaar aanvullend beleid van de verschillende overheden. De dienende 
taak van de overheid verdraagt zich niet met de loopgravenoorlog tussen 
autonomie-claimende politiek-bestuurlijke eenheden. Deze vraagt inte
gendeel om een verantwoorde taakvervulling op het niveau waar de pu
blieke gerechtigheid het best tot haar recht kan komen. Gegeven onder 
andere de gespreide verantwoordelijkheid zal de taaktoedeling dan ook 
per beleidssector een eigen gestalte aannemen. De uiteenlopende terrei
nen waarop de overheid uiteindelijk te zorgen heeft voor rechtvaardige 
verhoudingen, kennen - zoals al is aangegeven - een eigen dynamiek 
en oriëntatie, een specifieke 'rationaliteit', die hun relatieve zelfstandig
heid verankert.2 De geografische schaal en reikwijdte van de daarmee ge
moeide publieke vraagstukken lopen dan ook per beleidsveld sterk uiteen. 
Omvattender bestuurslagen moeten de publieke taakbehartiging op spe
cifieke gebieden op zich gaan nemen zodra de - eventueel samenwerken
de - geografisch gezien minder omvangrijke besturen niet meer bij 
machte zijn deze naar behoren te vervullen. De consequenties van deze 
gedachte voor de inrichting van het binnenlands bestuur zijn hierboven 
globaal geschetst. Richtinggevend daarbij waren het subsidiariteits- en 
democratiebeg i nsel. 

1. In dit hoofdstuk wordt niet ingegaan op de vele 'geopolitieke' vragen waar het huidige 
Europa van de EG voor staat. Vragen rond de verhouding tot de voormalige Oostbloklanden, 
de Duitse eenwording, de mogelijke uitbreiding van de EG e.d. zijn alle buitengewoon be
langrijk en boeiend, maar zij horen niet direct in dit rapport thuis. Zie voor de standpuntbe
paling in christen-democratische kring, de resolutie inzake Midden en Oost Europa van de 
CDA-Partijraad van juni 1990. Wel zijn de keuzen die in dit hoofdstuk worden gemaakt van in
vloed op de betrekkingen van de EG met de landen uit Midden en Oost Europa. Er zal name
lijk worden gepleit voor een verdieping van de integratie in EG-verband. Uiteraard is dat van 
invloed op de mogelijkheden voor 'derden' om toe te treden tot de Gemeenschap. Het blijft 
in dat kader nadrukkelijk van belang om het 'open karakter' van de EG te benadrukken, juist 
ook in de richting van de voormalige Oostbloklanden. Er zal dan ook blijvend moeten worden 
gewerkt aan bilaterale samenwerkingsovereenkomsten en associatie-akkoorden (van de 
tweede generatie) . Voorwaarde is uiteraard wel dat betrokken landen het democratiserings
proces voortzetten. Overigens zal de verdiepte integratie de stabiliteit van de Gemeenschap 
versterken en dat is op zich al - in politieke en economische zin - waardevol voor de lan
den van Midden en Oost Europa. 
2. De overheid moet die zelfstandigheid honoreren en tegelijkertijd actief beschermen. 
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De betekenis van deze inzichten stopt niet bij de Nederlandse grens. Van
wege de internationalisering van betrekkingen, de schaalvergroting van 
transnationale ondernemingen en andere organisaties, vanwege de toe
genomen mobiliteit van de bevolking, de economische vervlechting tus
sen landen, de grensoverschrijdende ontwikkelingen qij de media en de 
communicatie en vanwege de mondialisering van vredesvraagstukken en 
milieuproblemen, verliezen nationale overheden telkens meer hun greep 
op maatschappelijke en economische processen. Of het nu om het voor
waardenscheppend beleid van de overheden gaat ten aanzien van de eco
nomische ontwikkelingen, om de normering van bedrijven uit sociale en 
ecologische overwegingen, om de bescherming van de internationale 
rechtsorde (criminaliteitsbestrijding), of om de inrichting van het (be
roeps-)onderwijs: de internationale dimensie komt telkens duidelijker 
voor het voetlicht. De ruimtelijke vervlechting is zelfs zo krachtig dat zij de 
nationale bewegingsvrijheid in politieke en sociale zin sterk inperkt. Op di
verse fronten heeft het nationale beleid sterk aan effectiviteit ingeboet. Elk 
voor zich zijn nationale staten niet meer in staat de rechten van burgers en 
hun instellingen over de hele linie te beschermen en te ondersteunen.3 

De internationalisering van betrekkingen en de grensoverschrijdende ver
vlechting zijn als zodanig zeker geen recente fenomenen. Moderne natio
nale staten - die zelf eigenlijk nog maar enkele eeuwen geleden zijn ont
staan - kenden van meet af aan over en weer politieke, economische en 
culturele bindingen. Behalve bron van integratie en ook positieve betrok
kenheid waren deze bindingen soms ook haarden van conflicten, compe
tentiestrijd en geschillen. De religie-oorlogen, de pogingen tot politieke 
expansie, de economische- en handelsvetes uit de Europese geschiedenis 
illustreren dat. De vermeende nationale belangen vertroebelden dan de 
internationale politieke verhoudingen. De onderlinge afhankelijkheid in
spireerde in veel gevallen tot een regressief politiek-nationalisme, tot een 
economisch tij van protectionisme en autarkie en tot verabsolutering van 
de inheemse culturele waarden.4 Die regressie bereikte een bizar hoogte
punt en echec in de misdaden van het Derde Rijk. Het (politieke, economi
sche en culturele) nationalisme bleek een bron van soms bloedige span
ningen en een bedreiging voor de wereldvrede te zijn. 
Beide ontwikkelingen, te weten de afnemende mogelijkheid van staten 
om zelfstandig de publieke .gerechtigheid te behartigen en het echec van 
het nastreven van het nationalistisch (economisch, militair en politiek) 
eigenbelang leidden op het Europese continent - en met name bij chris
ten-democraten - tot een groeiend bewustzijn dat alleen door grens
overschrijdende samenwerking en solidariteit een rechtvaardige toe
komst voor Europa was veilig te stellen.5 Dat het tot die integratie kwam 
was ook te danken aan invloeden van buitenaf. Zo verbond de Amerikaan
se minister van Buitenlandse Zaken G.C. Marshall aan het naoorlogse 

3. Vgl. A.M. Oostlander, 'Les ideés du programme du PPE pour la legislature 1984-1989', H. 
Portelli et Th. Jansen, La démocratie chrétienne force internationale (Nanterre 1986) 301. 
4. Vgl. L. Tindemans, 'Geleitwort', H.A. Lücker en K.J. Hahn, Christliche Demokraten bauen 
Europa (Bonn 1982) 9 e.v. 
5. Christliche Demokraten bauen Europa, 82. 



HET EUROPA VAN DE BURGERS 314 

hulpprogramma (1947) de voorwaarde dat de Westeuropese staten op 
economisch en politiek gebied de handen ineen moesten slaan. De Euro
pese integratie kreeg bovendien een impuls door de uitbreiding van de 
communistische invloedssfeer over de Oosteuropese staten.6 Militair stra
tegisch leidde dat in chronologische volgorde tot het Pact van Duinkerken 
(Verenigd Koninkrijk en Frankrijk), de Westeuropese Unie (die dienst deed 
als substituut voor de in 1952 op Frankrijk vastgelopen Europese Defensie 
Gemeenschap) en de in 1970 ingestelde Europese Politieke Samenwer
king. 
Met het oog op de economische wederopbouw, op het streven naar een 
gemeenschappelijke markt en op de gewenste voedselpolitiek (een ge
meenschappelijk landbouwbeleid om zo de voedselvoorziening veilig te 
stellen, prijsfluctuaties tegen te gaan, de plattelandssamenwerking te re
vitaliseren en de inkomensontwikkelingen op een behoorlijk peil te 
houden) kwamen al snel zowel twee sectorverdragen, als een integraal 
verdrag tot stand, te weten het EGKS-verdrag (1958), en het Euratom-ver
drag (1958) en het (kaderstellende) integraal EEG-verdrag (1958).7 

Met de uitvoering van de aan de drie Europese gemeenschappen toever
trouwde taken, werden vier instellingen belast, te weten het Europese Par
lement, de Ra.ad van Ministers, de Europese Commissie en het Hof van 
Justitie.8 

Vanaf het prille begin van de Europese integratie was de vraag, welke ta
ken op Europees niveau behartigd moesten worden, een brandende kwes
tie. Ook de vraag welke institutionele voorzieningen op Europees niveau 
nodig zouden zijn hield en houdt velen bezig. Hoe is, met andere woorden, 
het politieke besluitvormingsproces op Europees niveau het beste in te 
richten? Die laatstgenoemde kwestie ligt met name zo gevoelig, omdat er 
binnen de Gemeenschap, anders dan binnen de lidstaten zelf, min of meer 
zelfstandige en soevereine staten optreden. Staten die enerzijds via de ge
noemde verdragen weliswaar onder andere ruimte hebben willen schep
pen voor een interne markt,9 zonder hinderlijke binnengrenzen (waardoor 
zij moeten afzien van politieke interventies), maar anderzijds moeite heb
ben om delen van het actief ondersteunende en normerende overheids
beleid over te dragen aan de gemeenschapswetgever.10 In dit hoofdstuk 
willen wij nagaan ·hoe christen-democraten aankijken tegen de marktinte
gratie op Europees niveau en welke taken zij voor de supranationale Euro-

6. Idem, 71 e.v. 
7. Vgl. H.W. Houweling en J.G. Siccema, 'Europa en de wereldpolitiek na 1945', H.W. Houwe
ling, J.G. Siccema (red), Europa speelbal of medespeler, Europese machtspolitiek in verle
den en toekomst (Baarn 1988) 56 e.v. 
8. Emiel Noël, De instellingen van de Europese Gemeenschap, Bureau voor officiële publika
ti es der EG (Luxemburg 1988) 5 e.v. 
9. Overigens zij erop gewezen dat de begrippen interne en gemeenschappelijke markt elkaar 
niet volledig dekken. Bij de interne markt gaat het om het verwijderen van grenzen, die in een 
gemeenschappelijke markt van betekenis blijven (Zie voor een nadere analyse K.J .M . Mor
telmans 'Europa 1992 en binnenlands bestuur' , Toekomsttrends en binnenlands bestuur 
('s-Gravenhage 1989) 71. 
10. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De onvoltooide Europese integratie 
('s-Gravenhage 1986} vgl. 28 e.v . en 154 e.v. 
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pese overheid weggelegd zien. Voorts wordt ingegaan op de verhouding 
tussen 'Europa' en de lidstaten, op de betekenis van het subsidiariteitsbe
ginsel, van het (grensoverschrijdende) particulier initiatief en op de demo
cratisering van de Europese rechtsstaat. 
Daarbij is het ook van belang om na te gaan welke de rol zal (moeten) zijn 
van de niet-statelijke verbanden in het verenigd Europa. Hoe kan de ge
meenschapswetgever het stimulerend juridisch kader bieden voor een vi
taal netwerk van economische instellingen, universiteiten, instituten voor 
wetenschappelijk onderzoek, vakbonden, milieuverenigingen, consumen
tenorganisaties en dergelijke, waarin burgers hun niet-politieke verant
woordelijkheden kunnen praktizeren.11 

Deze thema's winnen, gegeven de huidige gedachtenvorming in EG-ver
band over de Europese Politieke Unie aan actualiteit. 12- Bij deze Politieke 
Unie staan vier onderwerpen in het middelpunt van de aandacht. Te we
ten: 
- de eenheid en samenhang in het internationaal optreden; 
- de subsidiariteit; 
- de doeltreffende besluitvorming; en 
- de democratische legitimiteit. 

Institutionele vraagstukken rond de besluitvorming zoals de meerder
heidsbeslissingen in de Raad, de delegatie van beheerstaken naar de 
Commissie, de vergroting van de bevoegdheden van het Europese Parle
ment enerzijds en de verdeling van taken over de verschillende overheids
lagen van de Gemeenschap anderzijds worden in het kader van de EPU 
uitdrukkelijk gekoppeld aan de kwestie van de uitbreiding van het commu
nautaire takenpakket. 
Er zij overigens nog op gewezen, dat wij ons in een vorig hoofdstuk al af
vroegen of er een eigen grondrechtencatalogus moet komen voor de Ge
meenschap: Een Europese grondwet waarin de rechten van de Europese 
burgers en hun verbanden zijn verankerd. 

2. Een toereikend Europa: de vergemeenschappelijking van publieke ta
ken 

De verdragen die ten grondslag liggen aan de Europese integratie zijn de 
leesbare uitingen van gen-politieke en staatkundige idealen, federalisti
sche oogmerken en economische integratiewensen.13 De pre-ambule van 
het Verdrag tot oprichting van de EGKS bijvoorbeeld spreekt van de 
'handhaving van vreedzame betrekkingen', de creatie van 'saamhorig
heid', de 'samensmelting van wezenlijke belangen door het instellen van 
een economische gemeenschap'. De open gemeenschappelijke markt 

11. In het hart van de Europese samenleving, EVP-programma 1989-1994, 4. 
12. De Europese Politieke Unie moet niet vereenzelvigd worden met het streefdoel van de 
Europese Unie, waarbij het gaat om een voltooide supranationale Europese overheid. Het 
'project' is wel uitdrukkelijk bedoeld als een fikse stap in die richting. 
13. E.P. Wellenstein, 'Een gemeenschappelijke markt?', Europa speelbal of medespeler, 114. 
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staat in het teken van Europese politieke idealen. Vooral ook christen-de
mocraten als Adenauer, Schuman en De Gaspari wilden de open gemeen
schappelijke markt inbedden in een politiek verenigd Europa, dat gestem
peld moest zijn door de waarden van pluriformiteit en subsidiariteit. 14 

Het EG-Verdrag omschrijft in artikel twee zijn fundamentele doeleinden. 
De harmonische ontwikkeling van economische activiteiten, een gestadi
ge en evenwichtige economische expansie, een verhoging van de levens
standaard van de lidstaten, een grotere economische stabiliteit, zij alle 
moeten een bijdrage leveren aan de politieke doelstelling, die erin bestaat 
de betrekkingen tussen de lidstaten te intensiveren en te harmoniseren. 
'Het sterke elan, dat zich met name in de Beneluxlanden in parlementaire 
kring rondom de tenuitvoerlegging van het EGKS- en later het EEG-Ver
drag ontwikkelde, vond zijn oorsprong in het samenlopen van twee histo
rische lijnen ... te weten de vrijmaking van de handel, met die van het 
staatkundige doel: een verenigd West Europa.'15 

Aanvankelijk domineren brede en door christelijk solidarisme ingegeven 
doelstellingen (de Europese Defensie Gemeenschap met een politieke bo
venbouw), maar al snel werd - vanwege de starre houding van vooral De 
Gaulle - 16 de gemeenschappelijke markt het kernstuk van de Europese 
Gemeenschap.11 

Economische beginselen gingen prevaleren. Vier vrijheden zouden de 
markt van de EG moeten karakteriseren: een vrij verkeer van personen, 
goederen, diensten en van investeringskapitaal. In de artikelen 2 en 3 van 
het EG-Verdrag zijn de methoden aangegeven om die streefdoelen te be
reiken. We doen daaruit een greep: 
- de afschaffing van de douanerechten van lidstaten en de kwantitatieve 

beperkingen bij in- en uitvoer van goederen, alsmede van alle overige 
maatregelen; 

- de invoering van een gemeenschappelijk douanetarief en van een ge
meenschappelijke handelspolitiek; 

- het voeren van een gemeenschappelijk landbouwbeleid en een geïnte
greerd vervoersbeleid; 

- het waarborgen van voldoende mededinging; 
- het toepassen van procedures, die het mogelijk maken het economisch 

beleid van de lidstaten te coördineren; 
- het nader tot elkaar brengen van de nationale wetgevingen, voor zover 

dat voor de gemeenschappelijke markt nodig is; 

14. Vgl. K.J. Hahn, Die christliche Demokratie in Europa (Rome 1979) 86. 
15. E.P. Wellenstein, Europa speelbal, of medespeler, 116. 
16. Vooral in christen-democratische kring betreurde men de weigering van Frankrijk om 
deel te nemen aan het EDG-verdrag. Men zag het als een afwijzing van het politieke einddoel 
van de Europese eenwording, zoals die onder meer in de bekende verklaring van Schuman 
(1950) verwoord was. Het feit dat de integratie vanaf die tijd een overwegend economische 
inslag kreeg, vervulde de christen-democraten met zorg. Elke deel-integratie brengt namelijk 
het risico met zich mee, dat de ene sector zich ten koste van de andere zal ontwikkelen 
(Christliche Demokraten bauen Europa, 88). 
17. Ibidem. 
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- de vorming van een Europees Sociaal Fonds om zo de werkgelegenheid 
te verbeteren en de levensstandaard te verhogen; 

- de oprichting van een Europese Investeringsbank. 

Direct na het 'neen' van Frankrijk over de intensievere Europese politieke 
samenwerking was het vizier bij de samenwerking dus vooral gericht op 
opheffing van marktbelemmeringen voor het internationale goederen-, 
diensten- en personenverkeer en op de creatie van een grensoverschrij
dende markteconomie. Ook christen-democraten wensten die economi
sche integratie, maar die zou tevens een tussendoel moeten zijn op weg 
naar een verenigd Europa. Met de harmonisatie van marktbeïnvloedende 
bepalingen die de Europese wetgever, op basis van het EG-Verdrag, af
dwong en -dwingt (bijvoorbeeld het verbod op toepassing van douane
rechten en -heffingen) schept het Verdrag optimale voorwaarden voor de 
economische bedrijvigheid van ondernemingen. Christen-democraten 
juichen dat toe. 18 Taken moeten behartigd worden op het meest geëigen
de publieke besluitvormingsniveau en in dat licht is de europeanisering 
van het voorwaardenscheppende economische beleid volstrekt op haar 
plaats. De juridische competentieverschuiving, waardoor nationale over
heden op marktgerelateerde beleidsonderdelen rechtens niet meer auto
noom mogen optreden, is dan ook een gelukkige ontwikkeling. Voorzover 
zij nog niet is geëffectueerd is zij met het oog op het waarborgkarakter van 
de publieke gerechtigheid zelfs nastrevenswaardig. Europa neemt daar
mee immers taken voor haar rekening, die de nationale lidstaten vanwege 
de schaal waarop zij werken niet kunnen realiseren. 

2. 1 De eenzijdigheid van de marktintegratie 

Het probleem van bovengenoemde integratie is alleen dat zij in haar hui
dige vorm vaak neerkomt op een vergaande deregulering.19 Omdat het Eu
ropa van de EG nog geen echte supranationale overheid kent, met een 
evenwichtig en volledig bevoegdhedenpakket, mondt de integratie veelal 
uit in een verminderd politiek beleidsvermogen, ook op fronten waar dat 
met het oog op de publieke gerechtigheid niet gewenst is (het milieu, de 
cultuur, de media en dergelijke). Het handelingsvermogen van de nationa
le staten loopt als gevolg van het eenzijdig marktdenken op andere terrei 
nen van het overheidsbeleid terug, zonder dat er op Europees niveau al
ternatieven voorhanden zijn. Vanwege de afwezigheid van toereikende 
supranationale structuren is de Europese burger overgeleverd aan de be
sluitvorming van ministers die handelen op basis van nationale overwe
gingen en een grote mate van autonomie claimen. Een en ander resulteert 
in een moeizame besluitvorming in de Raad van Ministers. Het Europese 
beleid komt daardoor soms slechts langzaam van de grond. 

18. Vgl. Fractie van de EVP. Uitdaging Europa (1983) 50. 
'De kosten die er voor de economie bij het overschrijden van de binnengrenzen ontstaan, lig
gen omgerekend bij ca . 30 miljard O.M. per jaar.' 
19. Vgl. Economische Groei, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (1989) 51. 
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Er zit dus duidelijk ook een keerzijde aan de 'negatief-integrerende' me
daille.20 Vanwege hun concurrentievervalsende en marktintegratie-verhin
derende implicaties komen talloze nationale maatregelen, die onvolko
menheden in de marktwerking (bijvoorbeeld ten aanzien van de sociale 
zekerheid) corrigeren of niet-economische gerechtvaardigde belangen 
pogen te beschermen, in het gedrang. Maatregelen, die lidstaten afzon
derlijk nemen op het gebied van sociale zekerheid, van de volksgezond
heid, de openbare veiligheid, van de media, of van het milieu, en de hieruit 
voortvloeiende verplichtingen (bijvoorbeeld het fiscale regime) kunnen zo 
gaan of blijven variëren dat er marktbelemmeringen uit voortvloeien. 
Waar die onevenwichtigheid vanuit Europees niveau het aangrijpings
punt wordt om het nationale beleidsvermogen van lidstaten terug te 
schroeven, ontstaan er al snel lacunes in de publieke taakvervulling, die 
als het ware een olievlekwerking hebben. Gerechtvaardigde belangen van 
burgers en hun verbanden komen dan in de knel, omdat voor de noodza
kelijke rechtsbescherming geen politiek-bestuurlijk orgaan meer instaat. 
Nationale competenties vallen immers weg zonder dat er op Europees ni
veau direct een substituut voorhanden is. Van een corresponderende, ge
lijk oplopende positieve integratie op gemeenschapsniveau is soms im
mers geen sprake.21 Voor de eenzijdige negatieve integratie blijkt nog te 
weinig compensatie aanwezig. Er bestaat nog onvoldoende zicht op een 
hoger gelegen bestuursorgaan, dat de gerechtvaardigde belangen in sa
menhang beziet, afweegt en in het praktisch politieke beleid (materiële be
leidsintegratie) weet te vertalen. Hier wreekt zich het feit dat het 'economi
sche Europa' tot nu toe op de voorgrond stond. Om burgers en niet-eco
nomisch gekwalificeerde verbanden tegen de marktdominantie te be
schermen zal de overheid immers actief ondersteunend en normerend 
moeten optreden. Het gebrek aan een volledig en evenwichtige suprana
tionale overheid eist hier zijn tol. Een en ander loopt namelijk al snel uit op 
ofwel de dominantie van de economie, of - in reactie daarop - de (re-) 
nationalisering van het beleid. 

Deze leemte heeft namelijk nogal eens tot gevolg dat lidstaten zich ge
dwongen zien om binnen de juridische speelruimte, die de Europese Ver
dragen bieden (bijvoorbeeld artikel 36 EG-Verdrag en de daarmee samen
hangende 'Ru/e of Reason1 een gericht nationaal beleid te voeren.22 Natio
nale regels op het terrein van veiligheid, gezondheid, milieu, of sociale ze
kerheid blijven dan zorgen voor een grote verscheidenheid aan 
marktcorrigerende bepalingen binnen de gemeenschap. Nationale markt
begrenzingen zijn daarvan het resultaat.23 De behartiging van niet-econo-

20. Bij negatieve integratie gaat het om het wegnemen van nationale belemmeringen om tot 
één markt te komen. Positieve integratie duidt op het voeren van een geïntegreerd gemeen
schappelijk Europees politiek beleid (Vgl. De onvoltooide Europese integratie, 7.) 
21 . Vgl. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De onvoltooide Europese inte
gratie, 37 e.v. 
22. M . van Driel, Zelfregulering (Deventer 1989) 231 . 
23. 'Wanneer de wetgeving in het ene land andere eisen aan de produktie stelt dan de wet
geving in het andere land, geeft dat aanleiding tot concurrentievervalsing, tot indirect pro
tectionisme en ook tot onnodige prijsverschillen.' (Uitdaging Europa, 35.) Ook acht de EVP-
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misch gedomineerde gerechtvaardigde belangen op decentraal niveau 
staat nogal eens op gespannen voet met het opruimen van deze marktbe
lemmeringen. Een spanning die voortvloeit uit de ongelijke juridische re
gimes van lidstaten. Het gebrek aan positieve integratie op gemeen
schapsniveau schept als zodanig een voedingsbodem voor deze span
ning, omdat zij aanleiding kan geven tot een (re-)nationalisering van be
leid, waarvoor nu juist een supranationale aanpak nodig was. 

2.2 De risico's van renationalisering 

Opk al neemt men de formele fricties met het EG-Verdrag op de koop toe, 
dan nog is een dergelijke renationalisering dubieus. Immers: de nationale 
overheden kunnen op bepaalde fronten feitelijk nauwelijks meer effectief 
optreden, omdat in een open, bovennationale samenleving en internatio
nale markt hun interventies telkens ineffectiever worden (subsidiariteits
beginsel) en zelfs averechts kunnen gaan werken.2

• Als de 'semi-soeverei
ne staten' elk voor zich op onderdelen van het publieke takenpakket niet 
meer zinvol kunnen optreden, omdat de zich fe itelijk voltrekkende interna
tionalisering van het (onder andere economische) verkeer haar interven
ties minder doeltreffend maakt, dan is supranationaal optreden (met het 
oog op de publieke gerechtigheid) een beleidsvereiste.25 Op economisch 
terrein doet zich dat bijvoorbeeld voor bij het nationale macro-economi
sche beleid. Conjunctuurpolitieke maatregelen (bijvoorbeeld een gericht 
loon- en prijsbeleid) of een industriële vernieuwings- en ontwikkelingspo
litiek, ingezet door de afzonderlijke lidstaten, zullen nauwelijks meer de 
gewenste invloed hebben. De resultaten zullen over de grenzen heen weg
lekken.26 De vergroting bijvoorbeeld van de geldhoeveelheid in een land 
om de effectieve vraag te stimuleren teneinde de werkgelegenheid een 
impuls te geven, is weinig zinvol als de bestedingen met name de import 
van buitenlandse produkten bevorderen. En een offensief of defensief na
tionaal structuurbeleid levert weinig op als er een subsidiewedloop ont
staat tussen lidstaten. Gegeven de internationalisering van betrekkingen 
is - hier en op andere terreinen21 

- een toereikend beleid kennelijk al-

-+ 
fractie een krachtig regionaal beleid nodig, juist ook om de renationalisering van de politiek 
tegen te gaan. De armere regio's zullen bij een gebrek aan steun at snel beschermende pro
tectionistische maatregelen gaan nemen. 
24. L. A. Geelhoed, 'De semi-soevereine staat', Socialisme en Democratie (februari 1990) 
40/41 . 
25. WAR-rapport, De onvoltooide Europese integratie, 37. 
26. Bij het milieubeleid springt dat wel erg duidelijk in het oog. De milieuvervuiling is een 
grensoverschrijdend kwaad. Via rivieren en de luchtcirculatie berokkenen naburige landen 
elkaar grote ecologische schade. Veel voorbeelden zouden hieraan toe te voegen zijn: de 
overbevissing op de Noordzee, de criminaliteitsbestrijding, het 'drugstoerisme', het 'me
disch winkelen' in aangrenzende landen e.d. illustreren de noodzaak van een supranationaal 
beleid. 
27. Zie het EVP-program: slechts een voldoende sterk, verenigd Europa kan vrijheid en soli
dariteit, vrede en rechtvaardigheid voor alle volkeren ter wereld bevorderen. 
Slechts een verenigd Europa kan een doeltreffende bijdrage leveren aan de totstandbren
ging van een nieuwe wereldorde die aan deze doelstellingen beantwoordt, nl. als scheppen
de kracht voor vooruitgang en internationale sociale rechtvaardigheid. 
Slechts een verenigd Europa kan zijn taken vervullen, zijn rechtmatige belangen in de wereld 

-+ 
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leen nog op Europees vlak mogelijk.20 Een supranationale overheid zal de 
lidstaten bij de behartiging van de publieke gerechtigheid moeten gaan 
steunen. 

2.3 Een risico van spontane harmonisatie: sociale verworvenheden als 
sluitpost 

En alhoewel die steun op verschillende gebieden en ten aanzien van uit
eenlopende overheidstaken nodig is - zie paragraaf 2.4. - willen wij ter 
illustratie aangeven hoe, bij een gebrek aan positieve integratie, de inter
nationale marktprocessen de publieke gerechtigheid kunnen ondermij
nen. De normering van bedrijven en ondernemingen immers vraagt, met 
het oog op de bescherming van de rechtspositie van werknemers (mede
zeggenschap) of van milieuwaarden (hinderwetvergunningen, milieu
heffingen), om integratie, omdat ondernemingen anders 'oneigelijk' ves
tigingsgedrag zullen gaan vertonen, met alle gevolgen van dien. Lidstaten 
zullen namelijk - zeker in tijden van stagnerende welvaart en hoge schul
denlasten - al snel met elkaar gaan concurreren om bedrijven aan te 
trekken. Dan treedt het spiegelbeeld van de renationalisering van het be
leid op. Er zal zich in zekere zin een 'race to the bottom' gaan voordoen, 
omdat de lasten die nationale overheden (in financiële en normerende zin) 
aan bedrijven opleggen mede bepalend zijn voor hun aantrekkelijkheid als 
land van vestiging. De produktie kan bijvoorbeeld verlegd worden naar re
gio's waar minder stringente milieunormen gelden, of waar de sociale las
ten betrekkelijk gering zijn ( 'socia/ shopping' vanuit werkgeversperspec
tief). De hernieuwde regelgeving op het niveau van de lidstaten en de tot
standkoming van onderling afwijkende nationale regelingen kunnen be
halve tot marktbelemmeringen op hun beurt dus weer aanleiding geven 
tot strategisch (vestigings-)gedrag van ondernemingen. Dat kan op ter
mijn weer het aangrijpingspunt zijn voor de lidstaten om, al beleidscon
currerend, de teugels van de regelgeving te laten vieren, in een poging om 
de nationale welvaart en werkgelegenheid een impuls te geven. Slecht af
gestemde juridische stelsels tenderen dan via beleidsconcurrentie naar 
een spontane harmonisatie en convergentie, maar dan veelal wel op een 
uit rechtmatigheidsoogpunt bezien ontoereikend niveau. Daarom is er zo
wel m-et het oog op een eerlijke mededinging, alsook met het oog op de 
werkelijke bescherming van niet-economische rechten een vergemeen
schappelijking van het overheidsbeleid nodig. Het risico is namelijk an
ders te groot dat lidstaten ten koste van allerlei gerechtvaardigde belan
gen om de gunst van bedrijven gaan dingen. Supranationaal beleid is dan 
ook een harde noodzaak, omdat nationale staten, door de feitelijke inter
nationalisering van ontwikkelingen hier en op tal van andere fronten vleu
gellam worden.29 

doen eerbiedigen, zich beschermen tegen militaire dreiging en instaan voor zijn toekomstig 
bestaan in soevereiniteit en vrijheid, Uitdaging Europa, 1. 
28. Overigens is een zekere relativering hier wel op haar plaats. Het verdwijnen van het na
tionale beleidsvermogen wordt bepaald minder klemmend zodra er sprake is van overtollige 
regelgeving (Economische groei, 51.) 
29. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Economische Groei, 36. 
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2.4 Een open huishouding voor de Europese overheid 

Zoals is gezegd doet de noodzaak van positieve integratie zich niet alleen 
op marktgerelateerde gebieden voor. Ook op andere terreinen ondervin
den de nationale overheden dat zij vanwege de internationalisering van 
het samenleven zonder assistentie van de Europese overheid de publieke 
gerechtigheidsnorm niet meer tot gelding kunnen brengen. In een wereld 
waarin afstanden en landsgrenzen het intermenselijk verkeer telkens min
der belemmeren, blijven de gevolgen voor het normerend overheidsop
treden niet uit. Zodra burgers zich bijvoorbeeld vrij gemakkelijk aan de na
tionale rechtsorde kunnen onttrekken door uit te wijken naar landen met 
minder strakke rechtsbepalingen, wordt het tijd om tot boven nationale re
gelgeving te komen. (Genoemd zijn al het medisch winkelen en het drugs
toerisme. Ook valt te denken aan de mogelijkheid om -via het buitenland 
fiscale verplichtingen te omzeilen.} Op het terrein van de onderwijspolitiek 
valt voorts te denken aan de plicht van lidstaten en hun burgers om de di
ploma's over en weer te erkennen en om bepaalde vakken in het verplich
te kernleerplan - voor met name het beroepsonderwijs - op te nemen. 
Ook bij taken, waarbij het aanspraakkarakter van de publieke gerechtig
heidsnorm domineert, kan een bovennationaal beleid gepast zijn . Zo plei
ten christen-democraten voor een intensivering van het Europese regio
nale beleid, steunen zij zowel het gemeenschappelijk technologie- en we
tenschapsbeleid als een communautair vervoersbeleid,·voorzover dat al
thans een grensoverschrijdend karakter heeft. Ook bij de planning van 
onderwijsvoorzieningen kunnen in de toekomst bovennationale initiatie
ven nodig blijken te zijn: bijvoorbeeld ten aanzien van de spreiding van ho
gere beroeps- en universitaire opleidingen, waarmee de pluriformiteit van 
het onderwijsbestel, ondanks de zich aftekenende schaalvergroting, be
houden kan blijven. 
En ook de vrede, de veiligheid en de internationale solidariteit met de ont
wikkelingslanden zijn eigenlijk alleen nog maar in een verenigd Europa te 
garanderen.30 

Een versterkt communautair beleid is dus op meerdere terreinen hard no
dig. De 'vergemeenschappelijking' van de politiek kan geen halt houden 
bij de creatie van een interne markt en bij een geïntegreerde monetaire en 
economische politiek. 

Ten eerste al niet omdat het economische en handelspolitieke leven zich 
niet laat isoleren van andere maatschappelijke beleidsterreinen en -vraag
stukken, zoals de volksgezondheidspolitiek (het premiestelsel), het cul
tuurbeleid (zijn subsidies ter wille van de vervaardiging van nationale 
filmprodukties geoorloofd?) of de milieu-inspanningen. Dit blijkt ook nog 
eens uit het feit dat vooral onder invloed van de ontwikkelingen in Oost 
Europa het buitenlands (en defensie-) beleid enerzijds en het communau
taire beleid anderzijds elkaar zo intensief zijn gaan raken, dat zich een toe
nemende vervlechting tussen de EG en de EPS voordoet. Een vervlechting 

30. Uitdaging Europa, 1. 
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die naar de opvatting van de Nederlandse overheid institutionele conse
quenties moet krijgen.31 

Een eenzijdig economisch geïntegreerd Europa moet ten tweede van de 
hand gewezen worden omdat - zoals is aangegeven - de internationale 
dimensie zich al krachtiger op tal van gebieden manifesteert. Het wordt 
steeds duidelijker dat bijvoorbeeld het milieuvraagstuk op veel punten al
leen nog maar doeltreffend aan te pakken is op Europese schaal.32 En dat 
geldt ook voor onderdelen van de visserijpolitiek, het mediabeleid, als ook 
van het verkeer- en vervoerbeleid . Reden waarom in het kader van de dis
cussie over de samenhang in het internationaal optreden en over het ta
kenpakket van de EG vanuit christen-democratische invalshoek gestreefd 
moet worden naar een 'open politieke Gemeenschapshuishouding'. Een 
'gesloten taakstelling', een waterdichte afbakening van beleidssectoren 
waar Europa zich niet mee zou mogen inlaten, verdraagt zich al minder 
met de normen van gerechtigheid en solidariteit. Vast staat dat 'lidstaten 
bepaalde terreinen niet op voorhand van vervlechtingen zullen kunnen 
uitsluiten'.33 Met een dergelijke afscherming is, naar uit de effecten van de 
eenzijdige economische integratie blijkt, voldoende leergeld betaald. De 
internationalisering van het samenleven en de toenemende vervlechting 
van beleidsvraagstukken nopen tot een samenhangende politiek op Euro
pese schaal. Op den duur zullen, gegeven de publieke gerechtigheids
norm, geen concrete beleidssectoren op voorhand principieel buiten de 
invloedssfeer van de EG kunnen liggen. 

2.5 Subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring 

Naarmate de intergouvernementele samenwerking binnen een open Eu
ropese huishouding overgaat in een geïntegreerd supranationaal beleid 
wordt de vraag klemmender welke taken op Europees en welke taken op 
het niveau van de lidstaten behartigd moeten worden. Bij de beantwoor
ding van die vraag kennen christen-democraten aan het subsidiariteitsbe
ginsel een doorslaggevende betekenis toe. Over dit beginsel is en wordt 
in het kader van de Europese Politieke Unie veel gediscussieerd. Het is van 
groot belang dit beginsel goed te interpreteren. Het gaat bij dit principe 
niet om het lokaliseren van de besluitvorming op het niveau waar het ren
dement het grootst is.34 Rendement is als zodanig geen onderscheidend 
criterium Bij subsidiariteit gaat het - getuige eerdere hoofdstukken -
ook niet om de verdediging van de nationale soevereiniteit tegenover 
Europa of vice versa. Strekking van dit beginsel is, dat die bestuurslaag die 
het beste in staat is om voorwaarden te scheppen waarbinnen burgers 

31 . Vgl. de nota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Verder bouwen aan Europa, ver-
. sterking en vervlechting (' s-Gravenhage 1990) 11. 
32. In de periode 1970/1972 koesterden nog veel lidstaten principiële bezwaren tegen plan
nen om het milieubeleid tot voorwerp van integratie te maken. Het milieubeleid werd echter 
via de Europese Akte in 1987 binnen de communautaire rechtsorde gebracht. 
33. Aldus minister Van den Broek in zijn inleiding tijdens de Clingendael Conferentie te 
Noordwijk op 11 juni 1990, 24. 
34. Verder bouwen aan Europa, 1 S. 
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hun verantwoordelijkheden in daden kunnen omzetten, de publieke taken 
moet behartigen. Integratie moet dan ook in de eerste plaats slechts op
treden wanneer politieke vraagstukken duidelijk een Europese en interna
tionale reikwijdte hebben (want anders bureaucratiseert Europa en komt 
er een beleid dat te ver afstaat van de burgers).35 Maar ook als zaken om 
een Europese benadering vragen, doemen er problemen op. Een onge
clausuleerd pleidooi voor uniformering en harmonisatie, zoals gebruike
lijk bij economische integratie, zou namelijk op sommige terreinen strijdig 
zijn met de publieke gerechtigheidsnorm. In tal van sectoren, bijvoorbeeld 
in de sfeer van de sociale zekerheid of het milieubeleid, maar ook ten aan
zien van de cultuurpolitiek of het onderwijsbeleid, zou een totale suprana
tionale harmonisatie en een formeel gelijkheidsstreven, de materiële 
rechtsgelijkheid schaden en voorbijgaan aan de rechtens relevante onge
lijke omstandigheden waarin de burgers en instellingen van lidstaten zich 
feitelijk bevinden.36 Zo zou een volledige harmonisatie van bijvoorbeeld 
het niveau en de structuur van de sociale zekerheid of van de minimum
loon-bepalingen behalve onrealiseerbaar en onbetaalbaar ook een uiting 
van onbehoorlijk bestuur zijn. Zij zou namelijk resulteren in ofwel een uit
holling van de solidariteit in welvarende landen (lagere uitkeringen), ofwel 
een niet te rechtvaardigen opwaartse claim leggen op het niveau van de 
overdrachtsuitgaven en collectieve lasten in de relatief arme gemeen
schapslanden. Op dit punt zou ook een internationalisering van de over
drachtsuitgaven, waarbij rijke landen via solidariteitsheffingen de te ver
hogen sociale uitkeringen in armere lidstaten voor hun rekening zouden 
nemen, geen oplossing bieden. De loon-uitkering-verhoudingen zouden 
in laatstgenoemde landen zo onevenwichtig worden, dat de gevolgen 
voor de arbeidsmarkt, de loonkosten en de concurrentiekracht van de 'in
heemse' bedrijven desastreus zouden zijn. Harmonisatie zou per saldo 
neerkomen op een aanscherping van de welvaartsverschillen zowel tus
sen de lidstaten (uiteraard ten gunste van de welvarende landen), als tus
sen de bevolkingscategorieën binnen de lidstaten (juist de kwetsbaren in 
de samenleving zouden het gelag moeten betalen in de vorm van lagere 
minimumlonen of uitkeringen).37 

35. Vanuit dit perspectief - en dat van de soevereiniteit in eigen kring - zullen de bestaan
de Europese richtlijnen zeer kritisch doorgelicht moeten worden. 
36. Reden waarom de EVP bijvoorbeeld ooit pleitte voor een flexibele richtlijn over de struc
tuur van naamloze vennootschappen en de medezeggenschap in bedrijven. Gelijkheid en 
uniformiteit stonden haar niet voor ogen, wel gelijkwaardigheid (Uitdaging Europa, 42). Ook 
is het goed erop te wijzen, dat de Europese overheid niet in alle beleidssectoren even actief 
hoeft te zijn. Zolang de politieke vraagstukken een nationale reikwijdte kennen en zolang zij 
via bilaterale nationale contacten zijn te ondervangen, is een europeanisering van het beleid 
(bijvoorbeeld de onderwijspolitiek) niet altijd nodig en gegeven de veelkleurigheid van Euro
pa soms ook ongewenst. 
37. Dat harmonisatie op sommige terreinen juist tot groeiende onevenwichtig heden leidt, 
heeft alles te maken met het feit dat bijvoorbeeld collectieve lasten niet geïsoleerd te be
schouwen zijn. De lastendruk vertaalt zich via het overheidsbeleid in de kwaliteit van het edu
catieve aanbod, van de ruimtelijke infrastructuur, van de rechtshandhaving, de kwaliteit van 
de woonomgeving of van de gezondheidszorg. Al deze zaken bepalen het niveau van, ook uit 
vestigingsoverwegingen, betekenisvolle openbare voorzieningen. De aangeduide 'race to 
the bottom' is dan ook eerder een uiting van korte-termijn-denken, dan van een verantwoord 
toekomstdenken. En ook al zijn deze korte-termijn-belangen voor sommige ondernemingen 
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Dit voorbeeld illustreert dat positieve integratie, die zich alleen richt op 
een formele gelijkschakeling van nationale overheidsmaatregelen geme
ten aan de norm van de publieke gerechtigheid spaak zal lopen. De Euro
pese overheid mag niet voorbij zien aan de omstandigheden waarin lid
staten zich bevinden. 

Voor zover politieke vraagstukken dan ook om een Europese benadering 
vragen, zullen de regionale en landelijke verschillen in de communautaire 
politiek verdisconteerd moeten zijn. Dat is een tweede dimensie van de 
subsidiariteitsidee. Zijn die verschillen (die op zich gewenst kunnen zijn: 
cultuurverscheidenheid) rechtens relevant, dan zal er op gemeenschaps
niveau moeten worden volstaan met bijvoorbeeld het aangeven van een 
kader, waarbinnen het beleid van lidstaten gestalte moet krijgen. Die optie 
verdient dan principieel de voorkeur boven een totale harmonisatie, om
dat zij ruimte laat voor toegesneden - relatief autonome - maatregelen 
van nationale overheden.38 De kaders bieden immers ruimte voor een 
flexibele, gedifferentieerde en op maat gesneden publieke taakvervulling, 
die tal van voordelen biedt boven een starre, alomvattende integratie
blauwdruk. De complementariteit van bestuur komt daarmee tot haar 
recht. Soms ook zal de Gemeenschapswetgever via geleidelijke stappen 
moeten streven naar de aanscherping van een communautair beleid (bij
voorbeeld ten aanzien van milieunormen). In andere gevallen zal zij de 
verscheidenheid juist moeten honoreren of zelfs bevorderen (bijvoor
beeld ten aanzien van minderheidsculturen). 

Zijn de feitelijke, maar rechtens relevante verschillen tussen de lidstaten 
van dien aard, dat zij uit publiekrechtelijk oogpunt ongewenst zijn (bij
voorbeeld de relatieve armoede in met name de zuidelijke lidstaten), dan 
zal via een op solidariteit berustende communautaire politiek gepoogd 
moeten worden deze op te heffen . De beleidsmatige miskenning van de 
ongelijke omstandigheden waarin lidstaten kunnen verkeren, scherpt de 
ongewenste verschillen immers eerder aan dan dat zij er oplossingen 
voor biedt. Daarom zijn in de sociaal-economische sfeer de regionale 
structuurfondsen van zo'n groot belang. Via bijdragen aan bijvoorbeeld 
de ruimtelijke infrastructuur van lidstaten en via een gericht investerings
beleid zal de economische spankracht van minder welvarende gebieden 
opgevijzeld moeten worden. Zijn de condities waarbinnen de overheden 
van lidstaten opereren daar als het ware rijp voor, dan kan - indien ge
wenst - op Europees niveau een strakkere convergentie worden nage
streefd. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan milieubepalingen. 

Voorts mag de Europese wetgever niet voorbijgaan aan de aard van de 
onderscheiden beleidssectoren, omdat sectoren elk hun eigen oriëntatie 
en 'rationaliteit' kennen (soevereiniteit in eigen kring) zal de noodzaak 

doorslaggevend, dan nog ontslaat dat de overheden niet van hun taak solidariteit met elkaar 
te betrachten. 
38. Vgl. Uitdaging Europa, 114 en L. Tindemans, 'Die Europäische Volkspartei, Zielsetzungen 
und Aktionsperspectiven', Europaïsche Union christlicher Demokraten, Die Christliche De
mokratie in Europa (Rome 1979) 85, alsook M. van Driel, Zelfregulering, 258. 
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voor Europees beleid per terrein meer of minder pregnant aanwezig zijn. 
De toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in de relatie EG - lidstaten al 
per terrein anders uitwerken (cultuur, sociale zekerheid, economisch be
leid). Terecht zegt de nota 'Verder bouwen aan Europa' dat de toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel flexibel zou moeten blijven: een eenmaal 
gemaakte taakverdeling is geen wet van Meden en Perzen. Er moet sprake 
blijven van een dynamisch evenwicht tussen Gemeenschap en lidstaten. 
Naarmate het integratieproces vordert blijven ver~.chuivingen mogelijk.39 

De conclusie van het voorgaande moet zijn dat er in Europa een krachtige 
supranationale overheid nodig is, die de publieke gerechtigheid in haar 
grensoverschrijdende betekenis tot gelding brengt en daarbij voortdu
rend in het oog houdt dat: 
a. lidstaten zich op wezenlijke, rechtens relevante punten van elkaar (kun

nen) onderscheiden40 en 
b. sectoren elk hun eigen normativiteit kennen. (Anders dan de regering 

zouden wij bij dit laatste liever over soevereiniteit of normativiteit in 
eigen kring spreken.) 

3. Een democratisch Europa 

De behoefte aan positieve beleidsintegratie op het Europese bestuursni
veau neemt vanwege de internationalisering van relaties en betrekkingen, 
vanwege de mobiliteit, alsook vanwege allerlei communicatie-ontwikke
lingen toe. Ook de juridische beperkingen die voortvloeien uit de Europe
se verdragen om als nationale staten een gericht beleid te voeren spelen 
daarbij een grote rol. De EG blijkt - terecht - steeds meer wetgevende 
bevoegdheden op zich te nemen op beleidsterreinen, die voorheen uitslui
tend aan de nationale wetgever waren voorbehouden. Was de aandacht 
aanvankelijk gericht op de opheffing van onderlinge invoerrechten en de 
instelling van een gemeenschappelijk buitentarief, vanaf 1968 - na reali
sering van de douane-unie - ging de aandacht weer sterker uit naar een 
'positieve' politieke integratie.41 De Economische en Monetaire Unie kwam 
in beeld.42 (Het Werner-rapport van 1970, het Tindemansrapport uit 1975, 
het Spinelli-rapport uit 1984, en de Europese Akte uit 1985.) Het laatstge
noemde document werd begin 1986 geratificeerd. Het legde juridisch ge
zien de basis voor de beoogde gemeenschappelijke markt, voor het Euro
pese monetaire stelsel en de beleidsintegratie op het gebied van het mi-

39. Verder bouwen aan Europa, 15. 
40. Vgl. A.M. Oostlander, La démocratie chrétienne-force internationale, 301, waar erop ge
wezen wordt dat christen-democraten van harte bereid zijn publieke taken in handen van 
supranationale overheden te leggen, als de afzonderlijke landen de gerechtigheid niet meer 
kunnen realiseren. Het idee van een Europese overheid schrikt aanhangers van de subsidia
riteitsidee niet af. Integendeel. 
41. M. Weisglas, 'Naar een Europese Unie', Nieuw Europa, 4/84, 198 en C.J. Rijnvos, Het tijds
element in de West-Europese integratie, Nieuw Europa, 3/87, 131. 
42. Vgl. K. Hellingman en K.J.M. Wortelmans, Economisch publiekrecht (Deventer 1989) 124 
e.v. 
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lieubeheer, technologie en wetenschap. Bovendien gaf het een impuls 
aan de Europese Politieke Samenwerking (samenwerking op het gebied 
van het buitenlands beleid, de internationale veiligheid). Naast de Econo
mische en Monetaire Unie kwam daarmee ook de Europese Politieke Unie 
als streefdoel weer duidelijker tot zijn recht. Christen-democraten zetten 
zich daar altijd al voor in, omdat de overheden bepaalde kerntaken alleen 
onder Europese vlag nog zinvol kunnen uitoefenen. Zij wilden van meet af 
aan een politiek Europa in plaats van een 'sectorale integratie' die volgens 
hen alleen maar tot een verminking van de pluriformiteit en subsidiariteit 
kon leiden.43 Maar dan geldt wel dat de Europese politieke instituties aan 
de in het vorige hoofdstuk uiteengezette staatsrechtelijke normen moeten 
voldoen. Institutionele structuurhervormingen moeten immers gelijke 
tred houden met politiek-inhoudelijke ontwikkelingen. EG-regels zullen 
omwille van de publieke gerechtigheid steeds sterker en op steeds meer 
terreinen de wetgeving van de lidstaten moeten ondersteunen. Naar 
christen-democratische opvattingen begint het echter te wringen als deze 
regels worden opgesteld en uitgevoerd door een bestuursapparaat dat op 
Europees niveau niet volledig is onderworpen aan parlementaire 
controle.44 Institutioneel gezien is er sprake van een gebrekkige democra
tische besluitvorming die, naarmate meer bevoegdheden aan de Raad 
van Ministers worden overgedragen, telkens scherpere trekken vertoont. 
Naar omvang en diepgang zal de EG-regelgeving toe (moeten) nemen. 
Meer en meer zullen er binnen de EG afwegingen aan de orde zijn met een 
duidelijke politieke strekking (cultuurbeleid, milieubeheer, medezeggen
schap in bedrijven, handhaving rechtsorde). Supranationale besluitvor
ming is onder andere om reden van het afnemende nationale beleidsver
mogen nodig. De democratisering van de rechtsstaat zal daar gelijke tred 
mee moeten houden. Dat klemt te meer nu er, vooral ook op aandringen 
vanuit het christen-democratische kamp, met de Europese Akte - terecht 
- voor is gekozen om de unanimiteitsregel in de besluitvorming van de 
Raad van Ministers te verzachten. Het Europa van de EG kan daardoor de 
gerechtigheid krachtiger tot gelding brengen. Maar wel boet daarmee de 
toch al weinig effectieve controle op de 'Europese handel en wandel' van 
de verantwoordelijke bewindslieden der lidstaten door de nationale parle
menten aan betekenis in. Ministers die zich in de Raad naar de meerder
heid schikken, kunn.en zich in de nationale parlementen beroepen op over
macht. Dat is een reden te meer voor christen-democraten om te pleiten 
voor het opheffen van de 'democratische leemte' en voor het doorbreken 
van het intergouvernementele (in plaats van supranationale) karakter van 
Europa. Er dient een Europese regering te komen die verantwoording 
moet afleggen aan een democratisch gekozen, medewetgevend en con
trolerend Europees Parlement.45 Daartoe zou: 

43. Christliche Demokraten bauen Europa, 105 e.v. en J. van Damme, 'Le projet d'Union 
Européenne du rapport Tindemans', La démocratie chrétienne, 225 e.v. 
44. K. Hänsch, 'Europese integratie en parlementaire democratie', Nieuw Europa, 2/86, 55. 
45. Een Europese regering die ook verantwoordelijk wordt voor de handhaving van door 
haar uitgevaardigde normen. Aan het feit dat op dit moment nationale bewindslieden voor 
deze handhaving moeten zorgen, terwijl zij de normen niet zelf hebben opgesteld (en dus 
geen dominante invloed hebben op de mate waarin zij handhaafbaar zijn), komt dan een ein-

--+ 
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- de Europese Commissie zich moeten ontwikkelen tot een Europese fe
derale regering, die zich toelegt op die publieke kerntaken, die door de 
afzonderlijke lidstaten niet meer uit te oefenen zijn. Een deel van de te 
bewandelen weg is al gebaand. De Commissie is namelijk ook nu al 
geen ambtelijk college, dat volstrekt hiërarchisch ondergeschikt is aan 
de Raad. Zij draagt als college een eigen politieke verantwoordelijk
heid.46 Zij verleent actief medewerking aan de communautaire beleids
vorming, heeft een sturende en stuwende taak, zij doet aanbevelingen 
en heeft het recht van initiatief op veel terreinen van de communautaire 
wetgeving. Zij kan uit eigen hoofde een lidstaat in gebreke stellen en 
vervolgens zelfs voor het Hof dagen (artikel 169 van het Verdrag). Bo
vendien oefenen de leden hun ambt onafhankelijk uit, zonder instructie 
van enige regering of enig lichaam (artikel 157). Ook als zij niet wordt 
omgevormd tot regering zal haar betekenis in de töekomst toenemen. 
De Raad zal er namelijk niet aan ontkomen omvangrijke beleidsbe
voegdheden aan haar te delegeren. Natuurlijk zal de Raad de financiële 
en juridische kaders aan kunnen geven waarbinnen de Commissie be
leidsruimte heeft. De feitelijke beslissingsbevoegdheid van de Commis
sie zal echter, gegeven de globaliteit van die kaders en het processuele 
karakter van het beleid, groot zijn.47 Dit gegeven spoort christen-demo
craten echter nog eens extra aan, om te pleiten voor fundamentele ver
anderingen, zodanig dat de verantwoordingsplicht van de politici en be
stuurders wordt uitgebouwd. Een Europese regering, die verantwoor
ding schuldig is aan een volwaardig democratisch functionerend en 
controlerend parlement. Om een ambtelijk en bureaucratisch Europa zit 
de christen-democratie niet verlegen. Stappen in de richting van de fe
derale regering zijn te zetten door gevallen waarin de Raad zonder voor
stel van de Commissie besluiten kan nemen, weg te nemen en door de 
beraadslagingen in de Raad openbaar te maken. Dan zal de Commissie 
zich in het Europese Parlement moeten verantwoorden over haar bijdra
ge en de èventuele aanpassing van haar voorstellen. Ook strekt het tot 
aanbeveling de besluitvorming bij meerderheid in de Raad tot algeme
ne regel te verheffen.48 

Maar dit zijn slechts stappen. Het 'verplichtende' einddoel moet vol
strekt helder zijn; een federale regering op supranationaal niveau, ge
controleerd door een medewetgevend parlement; 

- de rol van het Europese Parlement versterkt moeten worden. Het Parle
ment moet medebeslissingsrecht krijgen over de gehele wetgeving, het 
moet de EG-regering kunnen controleren en tot de orde kunnen roepen. 
De Europese regering moet kunnen steunen op de meerderheid van het 
Europese Parlement. Een en ander moet gepaard gaan met de invoering 
van een uniforme kieswet voor het Europese Parlement, die het alle par-

➔ 

de. De Europese wetgever wordt in de beoogde situatie zelf geconfronteerd met de hand
haafbaarheidsgevolgen van zijn handelen. Dat kan de kwaliteit van de regels alleen maar ten 
goede komen. 
46. P.J.G. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Ge
meenschappen, 4e druk (Deventer 1987) 81. 
47. De onvoltooide Europese integratie, 157. 
48. Zie de inleiding van minister Van den Broek, Clingendael conferentie, 10. 
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tijen uiteindelijk toestaat om zich, volgens het principe van de evenredi
ge vertegenwoordiging, grensoverschrijdend te presenteren en kiezers 
te werven.•9 Ook hier zijn weer tussenstappen te maken, zoals een nau
were betrokkenheid bij de benoeming en het ontslag van de Commisie 
(bijvoorbeeld in de vorm van een instemmingsrecht), zoals de vergro
ting van de bevoegdheden ten aanzien van de begroting, de uitbreiding 
van de inlichtingenplicht ten opzichte van het Parlement, een grotere in
vloed op maatregelen ex artikel 235 EG-Verdrag (dat de mogelijkheid 
opent om nieuwe beleidsterreinen binnen de invloedssfeer van de EG te 
brengen); 

- het instituut van de 'ministerraad' volgens het principe van het federa
lisme omgevormd moeten worden tot een Kamer der Staten.50 De leden 
worden dan per lidstaat afgevaardigd. Plannen om de Europese Raad 
voor regeringsleiders een centrale plaats in de besluitvorming te geven, 
passen niet bij de hier bepleite integratie. Dan is voor de 'Europese 
Commissie slechts een bijrol en voor het Europese Parlement slechts 
een fopspeen weggelegd. Het Europese Parlement kan immers be
zwaarlijk de Commissie wegzenden als sanctie op besluiten, waarop zij 
geen invloed heeft, terwijl de Europese Raad op zijn beurt buiten de de
mocratische actieradius van het Europese Parlement blijft.'51 

4. Het Europa van de burgers 

'Wij willen een Europa dat op alle niveaus de eenwording ervaart. De po
litieke eenwording moet ondersteund worden door alle geledingen van de 
bevolking en ook door die maatschappelijke groepen en verbanden, waar
van wij de Europese samenwerking zullen bevorderen. Wij denken daarbij 
aan economische organisaties, universiteiten, instituten voor weten
schappelijk onderzoek, vakbonden, milieuverenigingen, vrouwen-, bejaar
den-, en jeugdverenigingen, organisaties voor ontwikkelingshulp, consu
mentenorganisaties, culturele verenigingen en de media, alsmede aan 
alle andere verenigingen, die een belangrijke maatschappelijke verant
woordelijkheid dragen.'52 Een pluralistisch-democratisch Europa staat de 

49. Vgl. Uitdaging Europa, 240. Elk land kent nu min of meer zijn eigen kiesstelsel. Gevolg is 
dat bijvoorbeeld kleinere politieke stromingen uit het Verenigd Koninkrijk niet vertegenwoor
digd zijn in het Europese Parlement, terwijl een partij als het Front Nationale in de Assembl,ée 
Nationale te Parijs slechts door een enkel lid is vertegenwoordigd, maar het in het Europese 
Parlement een veel grotere delegatie kent. 
50. Christliche Demokraten bauen Europa, 127 en 132, Uitdaging Europa, 240. 
51. Aldus minister Van den Broek in zijn inleiding tijdens de Clingendael Conferentie van 11 
juni 1990 te Noordwijk, 11-12. In navolging van de minister zij er hier overigens op gewezen 
dat vanwege de eerdergenoemde vervlechting van beleidssectoren en het gewenste 
geïntegreerde Europese beleid 'plannen voor aparte gemeenschappen, namelijk de EG ener
zijds en een buitenlands-politieke plus een veiligheidspolitieke gemeenschap anderzijds, die 
alle drie hun eigen besluitvormingsstructuur moeten hebben met de Europese Raad aan het 
hoofd' niet in het christen-democratisch patroon passen. 'Een dergelijke opzet veronacht
zaamt de daadwerkelijke vervlechting van buitenlandse politiek en van communautaire on
derwerpen, waarvan nu al op een veelheid van gebieden sprake is' . 
52. In het hart van de Europese samenleving, 4. 
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Europese Volkspartij, die de bovenstaande passage in haar verkiezings
programma heeft staan voor ogen. De overheden, waaronder de Europe
se, hebben namelijk de taak om in complementaire zin de voorwaarden te 
scheppen, waarbinnen ook de niet-statelijke verbanden kunnen functione
ren. Zij moeten die voorwaarden ook beschermen tegen, mogelijkerwijs, 
opdringerige annexatiepogingen van niet-statelijke krachten en verban
den. 

De europeanisering van betrekkingen is ook voor niet-statelijk en niet-eco
nomisch gedomineerde samenlevingsverbanden van betekenis en wel 
om drie redenen. 

\ 

Allereerst zien ook sommige van de desbetreffende organisaties hun han
delingsvermogen verminderen vanwege de zich voltrekkende schaalver
groting en internationalisering (zie 4.1 ). 
Voorts krijgen de maatschappelijke instellingen te maken met een Europe
se overheid die omwille van de integratie marktbelemmeringen reduceert. 
Dat levert in de eerste plaats de vraag op welke activiteiten zodanig eco
nomisch zijn gekwalificeerd, dat de Europese mededingingsbepalingen 
op hen moeten worden toegepast, en in de tweede plaats welke vormen 
van zelfregulering binnen die economische sfeer nog door de gemeen
schapsrechtelijke beugel kunnen (zie 4.2). 
Tenslotte is het voor het bestaansrecht van maatschappelijke organisaties 
van belang om na te gaan in hoeverre de positief integrerende maatrege
len van de Europese wetgever rekening houden met de relatieve zelfstan
digheid en de eigenheid van maatschappelijke organisaties (zie 4.3). Hier
onder zullen deze zaken kort de revue passeren. 

4. 1 Internationalisering en maatschappelijk initiatief 

Het effectieve beleidsvermogen van maatschappelijke instellingen kan, 
voor zover de reikwijdte van hun activiteiten de nationale grens overstijgt, 
afnemen onder invloed van de geschetste schaalvergroting en internatio
nalisering. De zelfregulering en maatschappelijke zelfbinding komen dan 
onder druk te staan. Een aantal voorbeelden kan dat illustreren. Consu
mentenorganisaties, die in onderhandelingen met producenten als verze
keringsmaatschappijen, banken, of bijvoorbeeld geneesmiddelenfabri
kanten, afspraken maken over bijvoorbeeld leveringstermijnen, kredietfa
ciliteiten, reclame-activiteiten, of de kwaliteit van produkten, om zo de 
consumenten te beschermen, krijgen in toenemende mate te maken met 
het verenigd Europa.53 Door de marktintegratie en de daarmee samenval
lende concurrentiedruk komen afspraken in de vuurlinie. Buitenlandse on
dernemers die de Nederlandse markt betreden, zijn niet aan de zelfregu
leringsafspraken gebonden en dat heeft effecten voor de concurrentie
positie van de binnenlandse aanbieders. Deze zullen, vanwege het verlies 
aan competitief vermogen, de afspraken als schadelijk gaan ervaren met 

53. P. de Vroom, 'Zelfregulering', D. Derksen, Th.G. Drupsteen, W.J. Witteveen (red.), De te
rugtred van regelgevers (Zwolle 1989) 276 e.v. 
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alle gevolgen van dien. Hetzelfde geldt voor de mogelijke afspraken tus
sen ondernemingen en milieu-organisaties. De internationalisering van 
de concurrentie zal de bovenwettelijke zelfreguleringsafspraken onder 
druk zetten. Ook vakbonden moeten dat ervaren, waar hun collectieve ar
beidsovereenkomsten vanwege de internationale mededinging 'belast 
worden door de in het buitenland vigerende loonverhoudingen, medezeg
genschapsrelaties en secundaire arbeidsvoorzieningen' .54 Hun onderhan
delingspositie neemt vanwege de internationale competitie en de mobili
teit van ondernemingsactiviteiten (vestigingsfactoren!) af. De eerder ge
constateerde 'race to the bottom'voltrekt zich dan ook eveneens buiten de 
directe overheidssfeer. Vooral die niet-statelijke instellingen, die met 
grensoverschrijdende activiteiten geconfronteerd worden, zullen, op straf
fe van het verlies van hun maatschappelijke invloed, een vorm van interna
tionale zelfregulering van de grond moeten tillen . (Milieu-, consumenten-, 
patiëntenorganisaties, vakbonden.) Zij zullen moeten streven naar een ver
diepte grensoverschrijdende samenwerking met buitenlandse collega's en 
hen over moeten halen om toe te treden tot de zelfreguleringsafspraken. 
Vanuit christen-democratische optiek zullen de overheden deze internatio
nalisering van de zelfregulering, met het oog op een pluriform Europa, 
waarin de overheid een subsidiaire rol vervult, moeten ondersteunen. Im
mers het georganiseerde sociale. leven moet zich betrekkelijk onafhankelijk 
(van economische en politieke krachten) kunnen articuleren in een vorm 
van zelfbestuur (scholen, zorginstellingen, vakbonden}.55 

Voor consumentenorganisaties, m ilieubewegingen, patiëntenbelangen
groepen en dergelijke geldt dat nog eens extra nu de nationale rechter de 
normen, in het kader van de zelfregulering opgesteld, nogal eens laat 
meewegen bij de inkleuring van de zorgvuldigheidseis (artikel 1401 Bur
gerlijk Wetboek) en derhalve meewerkt aan de verspreiding en handha
ving van de 'private normen'. 

4.2 Handelsbelemmeringen en maatschappelijk initiatief 

De Europese wetgever streeft binnen de kaders van de Europese verdra
gen een gemeenschappelijke vrije markt van personen, goederen en dien
sten na. Marktbelemmerende nationale regelingen tracht zij zoveel moge
lijk te elimineren. Daarbij kan zij er niet omheen een antwoord te geven op 
de intrigerende vraag 'welke activiteiten' wel en welke niet economisch 
gekwalificeerd zijn, en in het verlengde daarvan welke handelingen poli
tieke bescherming verdienen tegen kolonialiserende aanspraken vanuit 
de economische sfeer. Voor maatschappelijke organisaties is dat uiter
aard een buitengewoon belangrijke aangelegenheid. Vanuit christen-de
mocratisch perspectief moet de gespreide verantwoordelijkheid richt
snoer zijn voor het optreden van de Europese wetgever.56 Juist op dit punt 
dreigen zich in Europees verband ongewenste ontwikkelingen voor te 

54. M. van Driel, Zelfregulering, 185. 
55. Vrij naar R. Papini,'Für eine Doktrin der Europaïschen Volkspartei', Die Christliche Demo
kratie in Europa, 132. 
56. Vgl. A.M. Oostlander, La démocratie chrétienne, 303. 
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(gaan) doen. Er is in de Westerse samenleving een tendens aanwezig om 
culturele activiteiten, zoals de informatie-overdracht via omroeporganisa
ties of prestaties op het terrein van de zorg- en maatschappelijke dienst
verlening, op een economische noemer te brengen. Die tendens vinden 
wij op alle overheidsniveaus terug, dus ook in de EG. Zet die tendens zich 
door, dan dreigen de identiteit en eigenheid van ter zake werkzame orga
nisaties fundamenteel het onderspit te gaan delven. Een uitholling van de 
wezenstrekken van de desbetreffende verantwoordelijkheden zou dan 
plaatsvinden. De zorg zou verschralen tot een ruilbetrekking, de cultuur 
zou zijn bestaansrecht en authenticiteit verliezen, terwijl de media in het 
teken van het kapitaal zouden komen te staan. Voor de eigen verantwoor
delijkheid van burgers en hun actieve betrokkenheid bij maatschappelijke 
activiteiten zou dat desastreus zijn, omdat het grootkapitaal de initiatiefne
mende en beleidsbepalende noemer zou worden (voor zover althans uit
gedaagd door het wenkende perspectief van de klinkende munt). De de
mocratisering van de niet-statelijke en niet-economische activiteiten en de 
aanbodsvrijheid in de sociale sector lopen deuken op, waar burgers tot 
louter afnemers van commerciële diensten gereduceerd worden. Dat hier 
geen sprake is van akelige toekomstmuziek zal duidelijk zijn . Op dit front 
eist de eenzijdige economische oriëntatie van Europa namelijk reeds haar 
tol. Zo definieert een richtlijn van de Raad van Ministers televisie-omroe
pactiviteiten als een dienst in de zin van het EEG-Verdrag (Richtlijn 
89/552/EEG). Aan de terminologie van de desbetreffende pre-ambule laat 
zich aflezen dat haar opstellers het mediagebeuren economisch bezien. 
Trefwoorden zijn: nationale en gemeenschappelijke markt, produktie en 
distributie, het vrije verkeer van diensten en goederen en concurrentiever
houdingen. Zou deze lijn zich doorzetten, dan komen naast het mediabe
leid ook het specifieke kunst- en cultuurbeleid (steunverlening voor de 
- nationale - kunst), de gezondheidszorg, het (beroeps-)onderwijs of bij
voorbeeld de verlening van rechtsbijstand in de gevarenzone. Reden 
waarom juist het structuurbeginsel van de gespreide verantwoordelijk
heid richting moet geven aan de Europese integratie, met het daarbij be
horend respect voor de eigenheid van levenskringen. Beleidsterreinen die 
niet-economisch van aard zijn zal de overheid immers moeten vrijwaren 
tegen annexatie door 'het kapitaal' . Ook de Europese overheid heeft daar 
een uitdrukkelijke taak. Het zal duidelijk zijn dat naar christen-democra
t isch inzicht de vrijheid van onderwijs, van zorgverlening of van informa
tieoverdracht niet opgeofferd mag worden aan de beginselen van de 
markteconomie. Via een ondersteunend en normerend beleid moet de Eu
ropese overheid de relatieve zelfstandigheid van de kringen garanderen. 
Zij moet het ontstaan van krachtig georganiseerde maatschappelijke orga
nisaties met eigen bevoegdheden in het Europa van de burgers stimule
ren. Deze instellingen kunnen dan tevens gezamenlijk via zelfregulering 
het beleid op elkaar afstemmen. Bovendien zullen zij op Europees niveau 
met de overheid in contact kunnen treden en mee kunnen helpen aan een 
goede externe coördinatie, waardoor het bestuur voeling houdt met de re
aliteit en niet in bestuurscentrische zin gaat navelstaren. Behalve een in
nerlijke waarde werpt de bloei van maatschappelijke organisaties dus ook 
zijn vruchten af voor de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid. 
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Aan zelfregulering moet de Europese overheid, krachtens het beginsel 
van de soevereiniteit in eigen kring - het noodzakelijke complement op 
de subsidiariteit - ruim baan geven. De zaak wordt echter ingewikkelder 
zodra er sprake is van uitgesproken marktgerelateerde activiteiten. 

Vooral dan klemt de vraag welke vormen van zelfregulering door de beu
gel van de communautaire m~dedingingspolitiek kunnen. Het gaat er dan 
om of zelfreguleringsafspraken (tussen bedrijven en milieubewegingen 
en consumentenorganisaties of patiëntenorganisaties) een onheuse be
lemmering vormen voor de grensoverschrijdende handel. Evenals feitelij
ke economische machtsposities kunnen ook private afspraken en regelin
gen de concurrentie verstoren. Private regelgeving kan op gespannen 
voet komen te staan met het geldend Europese mededingingsrecht. Dat 
blijft uiteraard niet zonder gevolgen voor de zelfregulering. De zelfregule
ring zal naar geldend recht de vrije markttoetreding niet mogen schaden 
of selectief mogen uitwerken. Komen bijvoorbeeld consumenten- of mi
lieuorganisaties tezamen met bedrijven overeen dat de produkten aan be
paalde eisen moeten voldoen, dan mag het gevolg daarvan niet zijn dat 
een 'nieuwkomer' op de markt automatisch ook aan die afspraak gebon
den is. De eisen zouden dan een belemmering kunnen vormen voor het 
vrije aanbod van goederen en diensten. Daarom moet de werkingssfeer 
van private afspraken zich in de regel beperken tot de kring van de con
tractanten, (de zichzelf bindende) partijen of de kring van aangeslotenen 
(branche-organisaties). Harde handelingsbelemmeringen jegens derden 
mogen er niet uit voortvloeien. Het vigerend gemeenschapsrecht stelt dan 
ook als eis dat feitelijk overeengekomen regels in de vorm van normalisa
tie, standaardisatie, certificatie en van keurmerken (consumentenorgani
saties!) de kwaliteit van het produkt - gemeten aan milieubelangen en 
aan de kwaliteit van het leven - duidelijk moeten verbeteren. Vloeien uit 
de afspraken mededingingsbeperkingen voort dan moeten die voor dat 
doel onmisbaar zijn.57 Binnen deze marges staat het gemeenschapsrecht 
de zelfregulering toe. 

De private rechtsvorming krijgt voor niet-contracterende partijen en dege
nen die geen lid zijn van regelstellende branche-organisaties een dwin
gender karakter als de overheid de overeengekomen regels bindend ver
klaart of de eventuele tuchtrechtspraak ondersteunt. Er is dan sprake van 
een vervlechting van publieke en private rechtsvorming. Die is soms on
misbaar voor de levensvatbaarheid van private organisaties en de afspra
ken die zij maken. (Liftersgedrag zou anders hun functioneren ondermij
nen.) Het zal echter duidelijk zijn dat vooral deze publieke ondersteuning 
van de zelfregulering oneigenlijke drempels op kan werpen en het vrije 
aanbod van goederen en diensten in de weg kan staan. Er doet zich dan 
soms een lastige keuze voor, die sterk verwant is met een eerder aange
roerd dilemma. Toen ging het erom welke ruimte het Europese mededin
gingsbeleid aan nationale overheden laat om extra eisen aan marktpartij
en te stellen (in het belang van het milieu, de consumenten, de werkne-

57. M. van Driel, Zelfregulering, 218. 
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mers en dergelijke). Toen is gesteld dat de nationale overheid het recht 
moet hebben om een eigen beleid te voeren, zodra er sprake is van rech
tens relevante verschillende omstandigheden tussen lidstaten. Het eigen 
beleid moet in het belang zijn van bijvoorbeeld het milieu, de consumen
ten, de werknemers of de volksgezondheid. Voor het bekrachtigen van 
private afspraken nu zullen de overheden van de lidstaten eenzelfde be
leidsruimte moeten hebben. Zij moeten ook in dat geval mededingingsbe
langen kunnen afwegen tegen andere gerechtvaardigde belangen (waar
onder die van patiëntenorganisaties, vakbonden of consumentenorgani
saties). Waar dat mogelijk is zal echter vooral gestreefd moeten worden 
naar een internationalisering van de zelfregulering en een eventuele pu
bliekrechtelijke ondersteuning daarvan (op den duur ook in de vorm van 
bijvoorbeeld grensoverschrijdende CAO-bepalingen). 

4.3 Europees beleid en maatschappelijk initiatief 

Tenslotte zij er op gewezen dat de Europese wetgever niet alleen bij het 
'definiëren' van economische activiteiten en de implementatie van de 
marktcoördinatie, maar ook bij de positieve beleidscoördinatie de 'soeve
reine' rechten en de daarvan afgeleide zelfstandigheid van niet-statelijke 
verbanden moet respecteren. Ook zij moet zich oriënteren op het struc
tuurbeginsel van de gespreide verantwoordelijkheid. Het beleid zal dan 
ook zoveel mogelijk de eigen aard van niet-statelijke activiteiten moeten 
respecteren. Een en ander betekent bijvoorbeeld dat het Europese onder
wijsbeleid met haar onderwijsinhoudelijke eisen (talen!) of haar eventuele 
structuur-voorschrijvende bepalingen (beroepsonderwijs!) de pedago
gisch-vormende verantwoordelijkheid van scholen moet respecteren. Het 
daarmee verbonden onderwijsvrijheidsrecht zal de eventuele Europese 
onderwijspolitieke initiatieven moeten normeren. De verantwoordelijke 
samenleving moet het richtsnoer van haar handelen zijn. Dat geldt bij
voorbeeld ook voor het Europese mediabeleid (programma-eisen), voor 
de sociale zekerheid (in de betreffende richtlijnen zal de eigen verantwoor
delijkeid van de sociale partners voor de inrichting van het bovenminima
le traject van de sociale voorzieningen tot uitdrukking moeten komen) of 
het milieubeleid. Daarom zal de positieve integratie niet tot een verstate
lijking en de negatieve integratie niet tot een vereconomisering van de Eu
ropese maatschappelijke verhoudingen hoeven te leiden. Zo krijgt het Eu
ropa van de burgers een kans. 

· 5. Conclusies 

- Vanwege de schaalvergroting van maatschappelijke ontwikkelingen 
moet de politieke betekenis van het Europa der EG toenemen. Zonder 
een adequaat beleid op Europees niveau kan de overheid haar taken 
niet meer naar de norm van de publieke gerechtigheid vervullen. De be
scherming van het milieu bijvoorbeeld vra.agt op onderdelen (met name 
ten aanzien van de waterhuishouding en de lucht) om een 'communau
tarisering' van het overheidsbeleid. Hetzelfde geldt voor delen van on-



der andere het macro-economische beleid, de media-politiek, het bui
tenlands beleid, het verkeer- en vervoer, de sociale zekerheid en bijvoor
beeld de rechtshandhaving. 

- De verschillende beleidsterreinen waarop het Europa van de EG zich 
moet manifesteren kennen zo'n grote samenhang dat er geen sprake 
meer kan zijn van een 'gesloten taakstelling'. Europa zal zich moeten 
kenmerken door een 'open politieke huishouding'. Met een eenzijdige 
(economische) integratie is inmiddels voldoende leergeld betaald. 

- Bij de taakverdeling tussen de verschillende overheidslagen (Europa, 
lidstaten, provincies, gemeenten) zal vooral het subsidiariteitsbeginsel 
richtinggevend moeten zijn. Die bestuurslaag, die het best in staat is om 
de voorwaarden te scheppen waarbinnen burgers en maatschappelijke 
verbanden hun verantwoordelijkheden naar de normen van rentmees
terschap en solidariteit in daden om kunnen zetten, zal de publieke taken 
moeten behartigen. 

- Waar zaken om een Europese benadering vragen, zal het supranationale 
beleid rekening moeten houden met de politiek relevante verschillen 
waarin de lidstaten zich bevinden. Een ongeclausuleerde pleidooi voor 
harmonisatie, zoals gebruikelijk bij de economische integratie zou op 
veel fronten, waaronder bijvoorbeeld de sociale zekerheid, feitelijk lei
den tot ongelijkheid en het onrechtvaardig aanscherpen van verschillen. 
In dergelijke gevallen zal er op gemeenschapsniveau volstaan moeten 
worden met het aangeven van een kader waarbinnen het beleid van lid
staten gestalte moet krijgen. 

- Op Europees niveau moet ook het beginsel van de soevereiniteit in 
eigen kring krachtig door kunnen werken. Ook de gemeenschapswetge
ver zal zijn beleid af moeten stemmen op de kwalitatieve verscheiden
heid van menselijke activiteiten en de gespreide verantwoordelijkheid. 
Dat betekent dat er ruim baan geschapen moet worden voor het Europa 
van de burgers en voor het - ook grensoverschrijdende - maatschap
pelijk initiatief en de zelfregulering. Ook op dit front zal het rentmeester
schap en de solidariteit gelijke tred moeten houden met de internationa
lisering. Voorts moet de Europese overheid zich er uitdrukkelijk voor 
hoeden activiteiten te snel economisch te kwalificeren. Een pluriform en 
democratisch Europa vraagt juist om de bescherming van niet-econo
misch gekwalificeerde activiteiten tegen mogelijke inbreuken uit de 
commerciële sfeer. 

- Institutionele hervormingen moeten gelijke tred houden met politiek-in
houdelijke ontwikkelingen. De democratisering van de politieke besluit
vorming op Europees niveau is een harde noodzaak. Om die reden moet 
de Europese Commissie zich ontwikkelen tot een Europese federale re
gering. Het Europese Parlement zal moeten gaan uitgroeien tot een con
trolerend en mede-wetgevend orgaan. Er moet op den duur een unifor
me kieswet komen voor het Europese Parlement. De Raad van Ministers 
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zal moeten worden omgevormd tot een Europese Senaat (Kamer der 
lidstaten). Daarbij past een harmonisatieprocedure die meningsver
schillen tussen de Senaat en het Europees Parlement oplost. 
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Hoofdstuk XI. Samenvatting 

Grondslag en uitgangspunten van de christen-democratie en de visie op 
de overheid (hoofdstuk Il) 

1. De boeken van het Oude en het Nieuwe Testament roepen de vorsten 
op de gerechtigheid gestalte te geven, om de onderdrukten van ge
weld te bevrijden, niemand te verongelijken, zonder aanzien des per
soons recht te spreken, geen onschuldig bloed te vergieten en de 
vreemdelingen, wezen en weduwen te ondersteunen. Vooral het Oude 
Testament kent op onderdelen een sterk politiek-sociaal karakter. De 
oproep tot solidariteit - die stellig niet alleen of in bijzondere zin tot 
de vorsten uitging - is een wezenlijk element van de oud-testamenti
sche boodschap. De nieuw-testamentische boodschap van Christus 
opent ons met de radicalisering van de ethiek de ogen voor de be
grensde opdracht van de politiek. Het domein van 'de keizer' is niet al
omvattend. Zijn taak is even essentieel als beperkt. 

2. De kernbegrippen 'solidariteit' , 'publieke gerechtigheid', 'rentmeester
schap' - het beheer van de schepping - en 'gespreide verantwoor
delijkheid' verwoorden aldus essentiële politiek relevante noties uit de 
bijbelse boodschap. 

3. De bijbelse gerechtigheid reikt, alhoewel beide niet van elkaar te 
scheiden zijn, verder dan de publieke gerechtigheid. Om die reden 
wijst de christen-democratie de zogenaamde politieke theologie -
voor zover deze de overheidsarm wil gebruiken om het toegezegd heil 
definitief te vestigen - alsook de theocratie van de hand. Ook met de 
Twee Rijkenleer staat de christen-democratische benadering op ge
spannen voet, in zoverre deze verkondigt dat het Evangelie geen ge
heel eigen inva.lshoek biedt voor de politieke analyse van maatschap
pelijke processen en omstandigheden en het deze niet inhoudelijk kan 
stempelen. 

Het protestantse en het katholieke denken over de overheid (hoofdstuk 111 
en IV) 

4. De politieke relevantie van de bijbelse boodschap manifesteert zich in 
de geschiedenis van het christelijk geïnspireerde denken. Katholieken 
en protestanten bewandelden bij het uitbouwen van hun politieke ge
dachten wegen die elkaar voortdurend kruisten. Zeker sinds Vatica
num Il vullen de structuurbeginselen subsidiariteit en soevereiniteit in 
eigen kring elkaar veeleer aan, dan dat zij met elkaar op gespannen 

; 
i 
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voet staan. Het feit dat men in protestantse kring meer oog kreeg voor 
de taken van de overheid ten aanzien van de verdelende rechtvaardig
heid droeg daar eveneens wezenlijk toe bij. 

5. Op de noemer van de gespreide verantwoordelijkheid zijn beide prin
cipes in die zin van betekenis, dat de christen-democratie uitgaat van 
kwalitatief verschillende maatschappelijk sectoren, die elk hun eigen 
mandaat en opdracht kennen (de overheid, het bedrijfsleven, het on
derwijs, het gezin, de geloofsgemeenschap en dergelijke). Over en 
weer kunnen de sectoren aanspraak maken op een relatieve zelfstan
digheid. Tegelijk beïnvloeden zij elkaar en dragen zij bij aan de tot
standkoming van de elementaire voorwaarden waarbinnen de secto
ren elk voor zich slechts kunnen opbloeien. 

De plaats van de overheid; bevoegdheden, taken (hoofdstuk V) 

6. De christen-democratie ziet de overheid als een gezagsinstituut dat 
recht tot gelding moet brengen. Het publieke gerechtigheidsbeginsel 
vraag daartoe van de overheid dat zij de publieke voorwaarden 
schept, die mensen en hun maatschappelijke verbanden in staat stel
len om hun verantwoordelijkheid naar de normen van rentmeester
schap en solidariteit te beleven. 

7. De overheid heeft de taak om enerzijds de verscheidenheid van de ver
antwoordelijkheden te respecteren. Dat is de waarborgfunctie van de 
publieke gerechtigheidsnorm, die het de overheid 'verbiedt' anders 
dan om reden van de publieke gerechtigheid te interveniëren in de 
specifieke verantwoordelijkheden van niet-statelijke verbanden, zoals 
gezinnen, scholen en dergelijke. 

8. Anderzijds draagt de overheid zorg voor de noodzakelijke voorwaar
den waaronder burgers en hun verbanden tot ontplooiing kunnen ko
men. Het rapport spreekt hier van de aanspraakdimensie van de pu
blieke gerechtigheidsnorm. 

a. In de eerste plaats gaat het daarbij om het feitelijk dwingend handha
ven van zowel de rechtsorde als van de vrede en het mede opbouwen 
van een rechtvaardige internationale rechtsorde. 

b. In de tweede plaats zijn daarbij prestaties in het geding, die in algeme
ne zin voorwaardenscheppend zijn voor het functioneren van burgers 
en hun instellingen (een toereikende ruimtelijke infrastructuur, een 
waterkering, etc.) 

c. In de derde plaats draagt de overheid zorg voor materiële en sociale 
diensten die ertoe strekken een bodem in het bestaan te garanderen. 
In het laatste geval gaat het om het overheidsoptreden dat zich onder
scheidenlijk richt op specifieke sociale functies van burgers. 

Omdat de christen-democratie de solidariteit en het rentmeesterschap zo
veel mogelijk behartigd wil zien door burgers en hun verbanden zelf en zij 
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van de overheid eist, dat deze de mandaten van de niet-statelijke instellin
gen (die over en weer de voorwaarden waarbinnen zij elk voor zich func
tioneren mee helpen creëren) respecteert, moet de overheid subsidiair en 
aanvullend optreden. De 'dienstverlening' zelf moet zij, waar mogelijk, 
overlaten aan het maatschappelijk initiatief. 

9. Voor zover dat gebeurt en de prestaties door private verbanden wor
den verricht (onderwijs, zorgverlening, commerciële dienstverlening 
en dergelijke}, moet de overheid er wel voor zorgen dat in het verkeer 
van burgers onderling rechtvaardigheid betracht wordt. Dat is het nor
merend onderdeel van de publieke gerechtigheidsnorm. 

10. Het waarborg-, het normerend en het aanspraakskarakter van de pu
blieke gerechtigheidsnorm dienen simultaan te worden gerealiseerd. 

Het instrumentarium van de overheid (hoofdstuk VI) 

11. De keuze van beleidsinstrumenten om bovengenoemd~ taken uit te 
voeren is niet neutraal, maar behoort te voldoen aan de volgende, uit 
de publieke gerechtigheidsnorm afgeleide, criteria: 
a. het soevereiniteitsbeginsel: de beleidsinstrumenten zullen de eigen 

verantwoordelijkheid van niet-statelijke verbanden zoveel mogelijk 
moeten honoreren en beschermen; 

b. het subsidiariteitsbeginsel; de overheid moet die middelen uit de 
haar ter beschikking staande instrumenten kiezen, die het sterkst 
appelleren aan de verantwoordelijkheid van burgers en hun ver
banden en die hen confronteren met de gevolgen van hun afwegin
gen; 

c. het rechtsgelijkheidsbeginsel: de overheid moet gelijke gevallen ge
lijk behandelen; 

d. het rechtszekerheidsbeginsel: het overheidsbeleid zal betrokkenen 
duidelijkheid moeten verschaffen over hun rechten en helder, be
grijpelijk, concreet, consequent en berekenbaar moeten zijn; 

e. de eis van doeltreffendheid: de beoogde doelen moeten werkelijk 
bereikt worçien; 

f. de eis van doelmatigheid: het beleid zal zonder overmatige vertra
ging, kosten of inspanningen gevoerd moeten worden. 

12. Krachtens deze ijkpunten verdienen 'besluitvormingstypen' als de 
markt, de maatschappelijke democratie (verenigingen, onderlinge 
waarborgmaatschappijen etc.) en zelfregulering door overleg en af
spraken de voorkeur boven de statelijke plancoördinatie. Voor zover 
van planning sprake dient te zijn past bij de waarborgfunctie van de 
publieke gerechtigheidsnorm noch de 
- allesomvattende (comprehensive) planning, noch de 
- liberaal-getinte incrementele planning. De eerstgenoemde plan-
ningsconceptie is naar haar strekking te collectivistisch, terwijl de in
crementele planning teveel vertrouwt op de corrigerende kracht van 
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spontane maatschappelijke processen. Bij christen-democratie hoort 
de zogenaamde institutionele planning, waarbij de overheid princi
pieel rekening houdt met de eigen dynamiek en oriëntaties van niet
statelijke verbanden en hun onderlinge relaties. 

13. Bij het normerend aspect van de publieke gerechtigheidsnorm, waar
bij de overheid de onderlinge relaties tussen de relatief autonome 
maatschappelijke sectoren regelt, gaat de voorkeur uit naar beleids
instrumenten in deze volgorde: 
a. informatieverschaffing; 
b. structurering van betrekkingen; 
c. procedurele regelgeving; 
d. bekrachtiging van zelfregulering; 
e. overeenkomsten met de overheid; 
f. concessies; 
g. materiële wettelijke normstelling; 
h. heffingen en subsidies. 

14. Bij de aanspraakdimensie van de publieke gerechtigheidsnorm moet 
worden onderscheiden tussen de zorg van de overheid voor de finan
ciële en geografische toegankelijkheid van elementaire goederen en 
diensten (het recht om bepaalde voorzieningen, zoals onderwijs, ge
zondheidszorg, etc. te genieten) enerzijds en de zorg voor toereikende 
voorwaarden voor burgers en hun verbanden om het aanbod van 
deze goederen en diensten zelf te realiseren, anderzijds. 
Ten aanzien van de financiële bereikbaarheid van elementaire voorzie
ningen leiden de ijkpunten tot de volgende rangorde van beleidsin
strumenten: 
a. garanties ten aanzien van het minimumniveau van inkomens ver

kregen uit loonarbeid; 
b. inkom,enssubstitutie bij het onvrijwillig wegvallen van inkomen; 
c. garanderen van inkomenscomplementaire voorzieningen, bekos-

tigd uit gerichte eigen bijdragen of geheven premies; 
d. inkomenscomplementaire doelsubsidies; 
e. het garanderen van inkomenscomplementaire voorzieningen. 

Bekostiging bij deze laatste variant kan op haar beurt plaatsvinden op 
basis van: 
e.1. overeenkomsten·van aanbieders met de overheid; 
e.2. concessies; 
e.3. wettelijke voorschriften; 
e.4 .. rechtstreekse bekostiging van dienstverlening door middel van 

a. lumpsum-financiering, 
b. formatiebudgettering, 
c. bekostiging op declaratiebasis, 

e.5. de toekenning van gebonden doeluitkeringen; 
e.6. overheidsvoorzieningen. 
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Bij de geografische toegankelijkheid past de volgende rangorde van 
instrumenten: 
a. zelfwerkzaamheid (particulier initiatief/ marktcoördinatie); 
b. geconditioneerde zelfregulering; 
c. overeenkomsten met de overheid; 
d. concessies; 
e. wettelijke voorschriften; 
f. wettelijke planning; 
g. subsidieverlening; 
h. overheidsinitiatief. 

15. De instrumentenleer samenvattend: om reden van het waarborgkarak
ter van de publieke gerechtigheid spreekt de christen-democratie een 
principiële voorkeur uit voor maatschappelijk initiatief boven over
heidsprestaties. Daarbij passen de markt, de maatschappelijke demo
cratie, het overleg en de institutionele planning als besluitvormings
mechanismen. Ter behartiging van het aanspraakkarakter van de pu
blieke gerechtigheid bewandelt zij vervolgens eerder normerende dan 
presterende paden. Toetsing van het normerende en sub~idiair pres
terende overheidsoptreden aan de onder 10. genoemde ijkpunten 
leidt tot een rangorde van daarbij inzetbare beleidsinstrumenten. 

Grondrechten (hoofdstuk VII) 

16. In de Grondwet zou meer dan tot nu toe het geval is de klassiek-rechts
statelijke dimensie van sociale grondrechten tot uitdrukking gebracht 
moeten worden (sociale zekerheid, volksgezondheid, enzovoorts) 
door burgers en hun verbanden expliciet het recht toe te kennen de 
onderlinge zorg te praktizeren, de economische en sociale belangen 
collectief te behartigen, etc. 

17. De internationale verdragen bieden meer dan de nationale Grondwet 
aangrijpingspunten voor deze institutionele vertaling van grondrech
ten. In Europees verband zullen de lidstaten van de EG een eigen 
grondrechtenconventie op moeten stellen, die recht doet aan de con
stitutionele tradities van de lidstaten, tot uitdrukking komend in natio
nale grondwetten en internationale verdragen. Om die reden kan niet 
worden volstaan met aansluiting bij het Europese Verdrag van de 
rechten van de mens (EVRM) en het Europees Sociaal Handvest (ESH). 

18. Grondrechten moeten de betrekkingen tussen overheid en burgers re
guleren. De eisen die daar voor de overheid uit voortvloeien, kunnen 
niet zonder meer van toepassing worden verklaard op de onderlinge 
verhoudingen tussen burgers en hun verbanden. Pas wanneer deze 
verbanden betrekkelijk exclusief en eenzijdig beschikken over elemen
taire goederen en diensten zal de overheid de betrekkingen tussen 
deze verbanden en degenen die ervan afhankelijk zijn, moeten regule
ren via eisen die sterk verwant zijn aan de normen waaraan de over-
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heid zelf in haar verkeer met burgers is gebonden. Omdat dit per saldo 
neerkomt op een feitelijke inperking van vrijheidsrechten, zal de over
heid zoveel mogelijk de voorwaarden moeten scheppen voor een 
maatschappelijke orde, die ruimte laat voor een veelzijdig, veelkleurig 
en dus geprofileerd aanbod van elementaire diensten en goederen. 

19. Ook in hun onderlinge verkeer zullen burgers en maatschappelijke 
verbanden elkaars rechten moeten respecteren. De aard van de be
trekkingen (binnen en tussen bijvoorbeeld kerken, scholen, onderne
mingen) speelt daarbij een belangrijke rol. Om die reden verdient toet-

~ sing door de rechter in het concrete geval, bij het bestrijden van dis
criminatie, de voorkeur boven generieke wetsbepalingen. Waar de for
mele wetgever met gerichte bepalingen wil werken, is het nodig om 
op de verschillende maatschappelijke sectoren toegespitste normen 
te hanteren. 

Democratie (hoofdstuk IX) 

20. Christen-democraten willen het democratisch karakter van de rechts
staat versterken, omdat: 
- de cultuuropdracht om de aarde te beheren en in te richten ook naar 

zijn politieke zijde aan geen enkele deur voorbijgaat; 
- het inzicht in de publieke gerechtigheidsnorm minder snel eenzijdig 

zal zijn of zelfs zal ontsporen als er - direct of indirect - meer men
sen aan het roer van het schip van staat staan; 

- een veelzijdige representatie van gerechtvaardigde belangen in het 
parlement gewenst is; 

- de politieke dialoog een consensus-vormende waarde heeft. 

21. a. Versterking van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat 
vraagt niet in de eerste plaats om allerlei veranderingen in de for
mele besluitvormingsprocedures (wel of geen gekozen minister
president, al dan niet rechtstreeks door de burgers gekozen burge
meesters, wijzigingen in het kiesstelsel, de vervolmaking van in-

. spraakprocedures en dergelijke). 
b. Vanuit christen-democratisch perspectief is het vooral belangrijk 

dat de overheid haar ambities beperkt tot het domein van haar kern
taken en dat de formele wetgever op die fronten zelf het politieke 
heft in handen neemt. Dat bevordert de rechtszekerheid, de consis
tentie en handhaafbaarheid van regels, de geloofwaardigheid van 
het politieke gezag en de doeltreffendheid van het beleid. 

c. De verhouding tussen regering en Staten-Generaal dient geken
merkt te worden door een in alle openheid gehanteerd functioneel 
dualisme. Het aan dit dualisme ten grondslag liggende precaire 
evenwicht is thans verschoven in de richting van beleidsvoorberei
ding met een technocratische inslag. Meer ruimte is nodig voor ge
kwalificeerde politieke ideeënvorming door de politieke partijen, 
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die aldus hun democratische verankering in de bevolking zullen 
hervinden. 

d. Regering en politieke partijen dienen zich bij de afweging van ge
rechtvaardigde belangen te oriënteren op een duidelijke en even
wichtige politieke filosofie. Als die erodeert blijft er niet veel anders 
over dan een botsing van deelbelangen en de macht van het (zetel-) 
getal. Politieke partijen fungeren dan nog slechts als doorgeefluik 
voor de telkens wisselende verlangens en wensen van het electo
raat, welke nooit alle vervuld kunnen worden. Dat motiveert bur
gers niet tot politieke participatie. Actief burgerschap vereist politie
ke partijen die aantrekkelijk zijn vanwege hun heldere visie op de 
overheidstaken. 

22. De representatieve democratie heeft bij christen-democraten de voor
keur boven het directe 'deelgenootschap' van alle burgers. De kwali
teit van het politieke ambacht is sterk afhankelijk van de mate waarin 
politieke beslissingen in samenhang genomen worden. Een toereiken
de openbare verantwoordingsplicht is voorts essentieel in de rechts
staat. Voor anonimiteit is geen plaats. Bovendien mogen .procedures 
niet al te vertragend op de beslissingen inwerken. Om die redenen 
wijst de christen-democratie het zogenaamde volksinitiatief van de 
hand. Een wetgevingsreferendum zou wellicht het democratisch ge
halte van het politieke handwerk kunnen versterken, mits de uiteinde
lijke beslissingen door regering en parlement genomen blijven wor
den. 

Privatisering, functionele en territoriale decentralisatie (hoofdstuk IX) 

23. Er moet een nauw verband bestaan tussen de aard van activiteiten, de 
methode van overheidsregulering en de organisatorische vormgeving 
van werkzaamheden. Alleen voor typisch publiekrechtelijke bevoegd
heden - dwingende regelgeving, het vestigen van aanspraken op 
overheidsprestaties, rechtshandhaving - is de zeggenschap van be
windslieden uitgeoefend via de ambtelijke hiërarchie geëigend. Dit 
overheidsbeleid vergt samenhang en zal parlementair-democratisch 
gecontroleerd moeten worden. Daarom lenen statelijke werkzaamhe
den zich in de regel niet voor een functionele verzelfstandiging. 

24. Zelfstandige bestuursorganen kunnen een rol spelen bij sterk beleids
gebonden activiteiten, die om een grote mate van expertise en gespe
cialiseerde deskundigheid vragen. 

25. Werkzaamheden waarmee geen uitdrukkelijk publiekrechtelijke be
voegdheden zijn gemoeid, moeten zoveel mogelijk worden geprivati
seerd, vermaatschappelijkt of uitbesteed. 

26. a. De overheden EG, rijk, provincies, gemeenten, vullen elkaar aan 
omdat zij met een gemeenschappelijke taak belast ziin. Publieke ta-
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ken moeten dan ook behartigd worden door die overheid, die, ge
zien de schaal van politiek-relevante vraagstukken, het beste in 
staat is om de publieke gerechtigheid gestalte te geven. 

b. Per beleidssector zal de taakverdeling, gezien de verschillende aard 
van beleidssectoren, uiteenlopen; de eigen rationaliteit van niet-sta
telijke levenssferen is daar debet aan. 

c. Voor een loopgravenoorlog tussen overheden is geen plaats. Sub
sidiair optredende overheden kunnen zonder elkaar niet naar beho
ren functioneren. Consequentie van de subsidiariteitsidee is, dat bij 
de taakverdeling niet naar uniformiteit gestreefd moet worden. Af
hankelijk van de schaal, bestuurskracht en omgeving van gemeen
ten (en provincies) kunnen meer of minder taken op decentraal ni
veau ter hand worden genomen. De heterogene taaktoedeling zal 
uit kunnen monden in een veelkleurige organisatie van het binnen
lands bestuur (provincie-vrije gemeenten, regio-raden die even
tueel uitgroeien tot provincie-vrije agglomeratiebesturen, welke 
eventueel ook nog taken gaan behartigen die nu nog op provinciaal 
niveau ter hand worden genomen en daarmee uitgroeien tot een 
soort stadsprovincie). 

27. Waar zich horizontale afstemmingsproblemen tussen gemeenten 
voordoen zal in eerste aanleg niet gestreefd moeten worden naar het 
herijken van gemeentegrenzen. In plaats daarvan moet gezocht wor
den naar vernieuwde en adequatere vormen van samenwerking. 
Nieuwe methoden van bemiddeling en consensusvorming dienen te 
worden ontwikkeld. Daarbij valt te denken aan een toegesneden pu
bliek verbintenissenrecht, geïnstitutionaliseerde vormen van bemid
deling en (bindende) arbitrage, eventueel aan een krachtiger conflict
oplossende rol van provincies en aan het ontwikkelen van regio-statu
ten voor een verlengd lokaal bestuur dat belast is met specifieke (voor
al ordenende) taken. 

De Europese Unie (hoofdstuk X) 

28. Vanwege de schaalvergroting van maatschappelijke ontwikkelingen 
moet de politieke betekenis van het Europa der EG toenemen. Zonder 
een adequaat beleid op Europees niveau kan de overheid haar taken 
niet meer naar de norm van publieke gerechtigheid vervullen. 

29. De verschillende beleidsterreinen waarop het Europa van de EG zich 
moet manifesteren kennen zo'n grote samenhang dat er geen sprake 
meer kan zijn van een 'gesloten taakstelling'. Europa zal zich moeten 
kenmerken door een 'open politieke huishouding'. Met een eenzijdige 
(economische) integratie is inmiddels voldoende leergeld betaald. Een 
pluriform en democratisch Europa vraagt juist om de bescherming 
van niet-economisch gekwalificeerde activiteiten tegen mogelijke in
breuken uit de commerciële sfeer. 
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30. Bij de taakverdeling tussen de verschillende overheidslagen (Europa, 
lidstaten, provincies, gemeenten) zal vooral het subsidiariteitsbegin
sel richtinggevend moeten zijn. Die bestuurslaag, die het best in staat 
is om de voorwaarden te scheppen waarbinnen burgers en maat
schappelijke verbanden hun verantwoordelijkheden naar de normen 
van rentmeesterschap en solidariteit in daden om kunnen zetten, zal 
de publieke taken moeten behartigen. 

31 . Waar zaken om een Europese benadering vragen zal het supranatio
nale beleid rekening moeten houden met de politiek-relevante ver
schillen tussen de lidstaten. Een ongeclausureerd pleidooi voor har
monisatie, zoals gebruikelijk bij de economische integratie zou op veel 
fronten, waaronder bijvoorbeeld de sociale zekerheid, feitelijk leiden 
tot ongelijkheid en het onrechtvaardig aanscherpen van verschillen. In 
dergelijke gevallen zal er op gemeenschapsniveau volstaan moeten 
worden met het aangeven van een kader waarbinnen het beleid van 
lidstaten gestalte moet krijgen. 

32. Op Europees niveau moet ook het beginsel van de soevereiniteit in 
eigen kring krachtig door kunnen werken. Ook de gemeenschapswet
gever zal zijn beleid af moeten stemmen op de kwalitatieve 
verscheidenheid van menselijke activiteiten en de gespreide verant
woordelijkheid. Dat betekent dat er ruim baan geschapen móet wor
den voor het Europa van de burgers en voor het - ook grensover
schrijdende - maatschappelijk initiatief en de zelfregulering. Ook op 
dit front zullen rentmeesterschap en de solidariteit gelijke tred moeten 
houden met de internationalisering. 

33. Institutionele hervormingen moeten gelijke tred houden met politiek
inhoudelijke ontwikkelingen. De democratisering van de politieke be
sluitvorming op Europees niveau is een harde noodzaak. Om die re
den moet de Europese Commissie zich ontwikkelen tot een Europese 
federale regering. Het Europese Parlement zal moeten gaan uitgroeien 
tot een controlerend en mede-wetgevend orgaan. Er moet op den 
duur een uniforme kieswet komen voor het Europese Parlement. De 
Raad van Ministers zal moeten worden omgevormd tot een Europese 
Senaat (Kamer der lidstaten). Daarbij past een harmonisatieprocedure 
die meningsverschillen tussen de Senaat en het Europees Parlement 
oplost. 
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Biedt de christen-democratie een politiek onderkomen voor het veilige midden? Is zij een stroming die er slechts op kan 
bogen de scherpe kantjes van het liberalisme en de sociaal-democratie te hebben afgeslepen? Dit raport geeft op deze 
vragen een duidelijk ontkennend antwoord. De C van het CDA staat niet voor conservatisme, compromis of conformisme. 
De christen-democratie kent een eigen staatsleer. 
Gedurende meer dan tien jaar heeft het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA deelstudies uitgebracht waarin de 
betekenis van de christen-democratische politieke overtuiging voor een groot aantal beleidsterreinen is aangegeven. 
Voortbouwend op deze studies biedt dit rapport een overkoepelende christen-democratische visie op de rol van de 
overheid in de samenleving. Het staat uitvoerig stil bij de verhouding tussen het christelijk geloof en de politieke 
overtuiging en bij de manier waarop van rooms-katholieke en protestantse kant gebouwd is aan een samenhangende 
staats- en maatschappijbeschouwing. Daarna wordt een geactualiseerde visie op de mens, de samenleving en de plaats 
van de overheid geboden, die tevens het complementaire karakter van de protestantse en rooms-katholieke politieke 
traditie weergeeft. Criteria voor het overheidsbeleid monden uit in_ een typologie van politieke beleidsinstrumenten. Na 
een beschouwing over de grondrechten en hun plaats in de rechtsorde volgt een uitwerking van de weergegeven ideeën 
op verschillende beleidsterreinen. Ter zake van de politieke democratie, functionele en territoriale decentralisatie neemt 
dit rapport duidelijk stelling. Tenslotte schetst het een christen-democratisch perspectief op een geïntegreerd Europa, 
waarin op basis van een gedemocratiseerde politieke besluitvorming de voorwaarden worden gecreëerd voor een 
pluriforme, verantwoordelijk Europese samenleving. • . 
Wie geïnteresseerd is in de achtergronden van de politiek van één van de oudste en invloedrijkste politieke stromingen in 
ons land en in de wereld kan om dit rapport niet heen. 




