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Bijdrage aan de
Algemene
politieke
beschouwingen

duid kan worden met de
Het kabinet-Kok is tot nog
woorden:
terugdringing
toe over het algemeen slagvan de verzorgingsstaat,
vaardig en succesvol opgeméér overlaten aan de
treden. Het heeft binnen
markt, méér overlaten aan
relatief korte tijd veel gede eigen verantwoordelijkrealiseerd van wat in het
JOB COHEN
heid van de burger.
regeerakkoord was afgesproken. De financiën zijn
Hoewel de sociaal-demoPvdAfractievoorzitter in de Eerste Kamer
cratie in het verleden met
méér op orde dan een paar
hart en ziel heeft meegejaar geleden
verwacht
bouwd aan het tot stand
mo ht worden; het kabinet
komen van de verzorgingsstaat, erkent mijn fractie
plukt daarbij d vruchten van bezuinigingen en steldat die trendbreuk nodig was. De samenleving was
selwijzigingen die mede door voorgaande kabinettot op zekere hoogte vastgelopen: wij hadden te lijten in gang zijn gezet. Het heeft bovendien veel
profijt van het gunstige economische tij, dat het 'den van een stagnerende economie, met steeds grooverigens deels aan dat beleid te danken heeft. Het ter wordende werkloosheid, met daarmee samenkabinet slaagt er tot dusverre ook in om één van zijn
hangend groter beroep op de sociale zekerheid.
Burgers verwachtten meer van de overheid dan die
belangrijkste doelstellingen, te weten: 'werk, werk
kon waarmaken, de toegenomen bureaucratie met
en nog eens werk' handen en voeten te geven. Hoe
zijn politieke en maatschappelijke verbindingen
belangrijk het realiseren van die doelstelling is,
werd een stagnerende factor op zichzelf, het beroep
liehoeft hier niet beklemtoond te worden. Arbeid is
op de eigen verantwoordelijkheid van individuele
h t draaipunt van een gezonde samenleving, van
burgers was gering; misbruik en oneigenlijk
een gezonde economie en van een gezond sociaal
gebruik van sociale voorzieningen een teken aan de
zekerheidsstelsel.
wand. Het instrumentarium waarmee gepoogd was
een samenleving tot stand te brengen waarin sociaDynamiek en stabiliteit
le rechtvaardigheid de boventoon voert, was doorHet optreden van het kabinet heeft ook een keergeschoten en daardoor op bepaalde punten contrazijde: door het verder saneren van de overheidsfinanci"n, door meer over te laten aan het vrije
produktief geworden.
Men kan dat laatste ook anders zeggen. Enkele
spel der maatschappelijke krachten, zijn de verweken geleden hield de fractievoorzitter van de
s hillen in de samenleving groter geworden. Wie
over meer middelen beschikt, kan meer doen; waar
v v o in de Tweede Kamer een toespraak voor de
de overheid op minder plaatsen corrigeert, bcteAnnelien Kappeyne van de Coppellostichting,
k nt dat tegelijkertijd dat wie over minder
waarin hij betoogde dat een duurzame ontwikkeb s hikt, minder kan doen. Met andere woorden,
ling van de samenleving slechts kan bestaan bij de
d zwakken in de samenleving lopen meer risico,
gratie van dynamiek en stabiliteit. Dynamiek die hij
voor wat het economisch verkeer vertaalt in marktzoals migrant n, vluchtingen en mensen, vaak
werking en concurrentie, dynamiek die noodzakevooral vrouwen met een Iechte opleiding.
Het kabinet volgt hier de koers die al door eerlijk is voor een voortdurende ontwikkeling, voor
dere kabinetten was ingezet. Wie het beleid van dit het voortdurend zoeken naar vernieuwing. Maar
kabinet en van zijn naaste voorgangers overziet,
die dynamiek moet niet te ver gaan, moet in de
moet tot de conclu ie komen dat er sprake is
hand gehouden worden door normen en regels, die
tezamen zorgen voor een ordelijk, stabiel vcrloop
geweest van een trendbreuk, die het beste aange-

s &..o 2 •997

74
van marktprocessen. Zonder stabiliteit, die ook
gekarakteriseerd kan worden als onzekerheidsbeperking, kan er van duurzame ontwikkeling geen
sprake zijn.
Maar op zijn beurt moet die stabiliteit weer niet
te ver gaan, 'niet zodanig ver dat er te weinig ruimte voor de echte pionier op de markt is', aldus
Bolkestcin. Dynamiek en stabiliteit begrenzen
elkaar, moeten elkaar voor het realiseren van die
dvurzame ontwikkeling in evenwicht houden. 'Wij
komen', aldus Bolkestein, 'tot de conclusie dat chaotische dynamiek en verstikkende stabiliteit. de
ocvers zijn waarop een uit de koers geslagen ontwikkeling kan stranden. Er bestaat een vaargeul
met beperkte breedte.' Toen ik zopas in enkele
streken de ontwikkeling van de Nederlandse
samenleving in de jaren tachtig schilderde, had ik
die ook kunnen karakteriseren met de door
Bolkestein gehanteerde term: te grote stabiliteit.
Mijnheer de Voorzitter,
Ik ben geneigd om de beelden die Bolkestein hier
gebruikt, als typisch paars te karakteriseren, typisch
paars in positieve en in negatieve zin. Negatief in de
zin dat het zich met name lijkt te concentreren op
de economische dynamiek . Paars in positieve zin,
omdat de aan dit kabinet deelnemende partijen zich
naar mijn gevoel vanuit hun eigen overtuiging rond
deze vaargeul willen scharen, zij het dat zij wèl op
verschillende oevers staan. Liberalen en sociaaldemocraten plaatsen andere accenten bij de begrippen dynamiek en stabiliteit. Liberalen lopen warm
voor marktwerking, ja, kunnen daar zelfs met
geestdrift over spreken. Die geestdrift treft men bij
sociaal-democraten in aanzienlijk mindere mate
aan, al bestaat ook bij ons de erkenning dat marktwerking een nuttig instrument kan wezen. Ik voeg
daaraan toe dat die erkenning de afgelopen jaren
ook gegroeid is. Ook wij beschouwen het marktmechanisme als een nuttig instrument; maar ook
niet méér dan dat, omdat wij de uitwassen ervan
maatschappelijk minder gemakkelijk accepteren.
Wij voelen ons daarom thuis bij de volgende uitspraak: 'the market can be a sood servant, but it is a bad
master'.
Omgekeerd hebben sociaal-democraten wat meer
oog voor stabiliteit, althans in economische zin.
Liberalen zien, denk ik, die stabiliteit als iets dat
vooral rationele elementen heeft: je hebt het nu een
keer nodig als begrenzing van marktwerking - sim-

pel om ervoor te zorgen dat het zaakje niet uit de
hand loopt. Sociaal-democraten beschouwen die
stabiliteit naar mijn gevoel met meer emotie, zelfs
met een uitgesproken ethisch clement: als een
vorm van beschaving om ervoor te zorgen dat we,
om metJoop den Uyl te spreken, 'de boel een beetje bij elkaar houden'.
Wat Den Uyl met die gemoedelijke maar beeldende woorden uitdrukt, is een morele waarde die
voor de sociaal-democratie centraal staat. De markt
als ordcningsfactor willen wij wel aanvaarden, mits
in de samenleving van mensen wezenlijke waarden
als rechtvaardigheid, gelijkheid en saamhorigheid
niet in het gedrang komen. Wij beleven in deze
dagen een hernieuwde aandacht voor publieke
moraal. Dat is niet de zedenprckerij van vroeger,
maar de waarden waar burgers elkaar èn hun overheid aan hebben te houden omdat daarzonder de
samenleving vcrvalt in een Hobbesiaansc strijd tussen hongerige wolven. Een xtrecm voorbeeld
daarvan zien wij in onze dagen in Ruanda, Burundi
en Zaïre.
Sociaal-democraten houden niet van te grote econom ische verschillen tussen mensen - ni t uit een
zekere jaloersigheid, zoals collega Wiegel met
geamuseerde trek om de mond graag wil verkondigen, maar omdat wij al te grote vcrschillen tussen
mensen gewoon niet fatsoenlijk vinden. Grote verschillen tussen arm en rijk - wij begrijpen de rationale daarvan meestal niet zo goed. Daarom vinden
sociaal-democraten het belangrijk dat alle mensen,
dus ook diegenen die het zelf wat minder gemakkelijk kunnen bolwerken, bchoorlijk kunnen leven.
Ook al is de sociaal-democratie er niet alleen voor
de zwakken, de zwakken zijn voor ons wèl een
wezenlijk ijkpunt voor het beleid. Om die reden
kijken wij ook met een dubbel gevoel naar het
armoede-debat. Het bevalt ons niet dat het gevoerd
moet worden. Maar omdat armoede, ook in ons
land, weer als een probleem gepercipieerd wordt,
vinden wij het terecht, dat de regering het op de
agenda heeft gezet.
Armoede is overigens niet alleen een financieeleconomisch probleem, het is een probleem van een
wijdere strekking. Ook bij dat probleem speelt de
tweeslag dynamiek-stabiliteit een rol doordat de
mensen om wie het gaat, mensen die in zekere zin
zijn vastgelopen, de ruimte gebbeien moet worden
om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen
(her)nemen. Ook hier gaat het om het zoeken naar
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evenwicht tussen solidariteit en individuele verantwoordelijkheid. Ook daar preek ik onze coalitiepartners uitdrukkelijk op aan.
Wij staan in deze coalitie dus op verschillende
oevers, maar rond dezelfde vaargeul, en in het
gedeelde besef dat stabiliteit niet zonder dynamiek
kan, zomin als het omgekeerde. Maar ook in het
besef dat het doorslaan naar het één èn naar het
ander vermeden moet worden. Ik erkende al, dat
wij daar in de jaren tachtig niet in zijn geslaagd - en
ik wil de vraag opwerpen of wij niet in de komende
jaren het risico lopen om naar de andere kant door
te slaan. Dat is een vraag die ik uitdrukkelijk aan het
kabinet voorhoud, maar ook aan onze coalitiepartners, een vraag die uiteraard van enige adstructie
di nt te worden voorzien.
De keerzijde van marktwerkins

Door de tijd waarin wij leven behoef ik over de nuttige aspecten van marktwerking niet uit te weiden mijn fractiegenoot Wöltgens heeft op welsprekende manier laten zien dat marktwerking onderdeel
uitmaakt van de op dit moment heersende ideologie. Maar over een paar nadelen wil ik het wel hebben. Marktwerking - wanneer wij daarover spreken, gaat het meestal over de economische kant
daarvan - richt zich op de materiële kant van het
be~taan; het beoogt belangen in financiële zin te
kwantificeren en op die manier te wegen. Is er voor
een bepaald produkt onvoldoende belangstelling in
financiële termen, dan moet je ophouden het te
produceren. Kun jij goedkoper produceren dan een
ander, jammer voor de concurrent. Is er geen concurrent? Dat hij uitgevonden worde, want dat
houdt scherp. Die zienswijze - hoe goed ook bruikbaar bij tal van onderwerpen - verengt de blik.
Waarom? Daar zijn een aantal redenen voor.
In de eerste plaats is het een technische en een
kille zienswijze. Voor waarde-oordelen is geen
plaats: wat de onzichtbare hand om welke reden
dan ook doet, is wel gedaan. Dat kan heel nuttig
zijn; burgers zijn mondiger geworden, en kunnen
heel go dinstaat zijn om zelf te bepalen wat zij willen. Maar niet alle burgers zijn even mondig en
even goed in staat verantwoordelijkheid te dragen.
Hoever kun je, bijvoorbeeld, gaan in de gezondheidszorg, hoever in de sociale zekerheid? Dat betekent dat telkens h el goed moet worden overwog n, of en zo ja in welke mate marktwerking
geïntroduceerd moet worden. Besluiten om de

markt zijn werk te laten doen, is een politiek besluit,
zo goed als een besluit om dat niet te doen, ook een
politiek besluit is. En er zijn allerlei terreinen waarop wij met de samenleving meer willen dan de
resultante van aldus door de markt zichtbaar
gemaakte deelbelangen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat bij ieder onderwerp, waarbij de vraag
aan de orde komt of het onder de tucht van de
markt thuishoort, onmiddellijk ook de vraag
gesteld moet worden, of een algemeen belang zich
daartegen niet verzet. Wat mij betreft mag de discussie over die vraag met harde hand gevoerd worden, maar hij moet wèl, en iedere keer opnieuw
gevoerd worden.
In de tweede plaats verengt vooropstelling van
marktwerking de blik, omdat daardoor de neiging
bestaat op het hic et nunc af te rekenen: historische
of toekomstige argumenten dreigen daardoor uit
het vizier te raken. Een cultuurbeleid van de overheid, dat gevoerd wordt bij de gratie van de wensen
van het huidise publiek, meer in het bijzonder bij de
gratie van de vraag of sponsoren en het publiek wel
aan de voorgeschotelde cultuuruitingen willen
meebetalen, miskent dat die cultuuruitingen in historisch perspectief er wel eens heel anders kunnen
uitzien: Beethoven werd in zijn tijd uitgefloten; de
toen populaire schilders vinden wij nu niet meer
dan middelmatig. Kortom, het is gevaarlijk wanneer marktwerking een prominente rol gaat spelen
in het cultuurbeleid. Het moge daarom duidelijk
zijn dat wij ook vanuit dit perspectief de discussie
over de publieke omroep zullen bezien. Want laten
we wel wezen: in kwaliteit heeft de toetreding van
nieuwe zendgemachtigden ons nu niet zoveel
nieuws gebracht - om de eufemistische toonzetting
die ik al eerder koos, ook hier even te hanteren.
Wie heeft er nu eigenlijk gewonnen met de introductie van Sport 7? Of is hier sprake van een tijdelijke marktimperfectie die vanzelf wel weer wordt
recht getrokken?
Uiteraard is dit argument dat handelt over de
grenzen van het hier en nu, niet beperkt tot het cultuurbeleid. Het is, om een geheel ander terrein te
noemen, evenzeer aan de orde bij vragen van ecologie en duurzaamheid. Ook dan is het marktmechanisme niet toereikend, omdat het veelal imperfect
werkt. Ik geef een historisch en een actueel voorbeeld. In de jaren zestig wilde de overheid het zopas
gevonden aardgas zo snel mogelijk verkopen,
omdat het, met de kernenergie in het vooruitzicht,
spoedig niks meer waard zou zijn. En nu valt het op
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dat, nu de regering probeert om in verband met het
milieu de markt zijn werk te laten doen, bijvoorbeeld door het verhogen van de benzine-accijns, de
vvoafhaakt onder het argument dat die verhoging
toch niet werkt. Dat lijkt niet erg consistent,
althans niet met dit centrale punt in de liberale ideologie. Ik zie wèl een andere consistentie, en voor
de helderheid was het misschien beter geweest om
die dan ook als argument te hanteren.
In de derde plaats wil ik de vraag opwerpen of wij
wel altijd in staat zijn om een goed instrumentarium
te ontwerpen bij die terreinen waar marktwerking
wordt toegepast. Voor het creëren van markten
heb je meer dan één aanbicder nodig. Maar het
maakt nogal wat uit of er een veelheid aan aanbieders is of een beperkt aantal; en het maakt ook uit
hoeveel ruimte die aanbieders hebben of krijgen om
op hun terrein te opereren. En het maakt ook nogal
wat uit in termen van regelgeving. Zo lijkt mij de
stelling dat meer marktwerking tot minder regelgeving leidt, in zijn algemeenheid bepaald niet juist.
Neem het voorbeeld van de spoorwegen, waar
met het creëren van meer marktwerking geëxperimenteerd wordt. Lovers mag een lijntje openen met enige opschudding wanneer de N s weigert om
zijn concurrent te helpen. Mag Lovers straks méér
lijnen openen, en mag deze onderneming dan zelf
bepalen welke wel en welke niet? Of krijgt Lovers
uitsluitend vergunning voor een rendabele lijn, als
hij een onrendabele erbij neemt? Moet N s de reizigers van concurrent Lovers ook blijven helpen, als
Lovers veel lijnen heeft? En als dat zo is, wat heeft
dat dan nog met de principes van marktwerking te
maken? Kunnen er afgezien van Lovers, nog andere
toetreders worden toegelaten? Wie garandeert dat
die aanbieders straks nog iets verder kijken dan hun
neus lang is: wie garandeert dat de lijnen op elkaar
blijven aansluiten? Wie dat het afschrikwekkende
Britse voorbeeld hier niet met onzichtbare hand
wordt geïmporteerd?
En zijn burgers nu eigenlijk beter af met geprivatiseerde of verzelfstandigde diensten, van het IJken Loodswezen tot en met de Ziektewet? Wat leren
wij eigenlijk van het rapport van de Rekenkamer
daarover?
Ik heb geen antwoorden op deze vragen - maar ik
heb de vragen wel. Het zijn vragen die voortkomen
uit het feit dat aldus nieuwe, nog niet eerder geexploreerde wegen worden ingeslagen. En ik stel

1

•997

deze vragen uit de vrees dat wij opnieuw doorslaan,
maar nu naar de andere kant. Doorslaan, wanneer
wij zouden menen dat marktwerking het Ei van
Columbus is, en dat wij, in onze haast om een
goede samenleving op te bouwen - een haast die
begrijpelijk is, want kabinetten hebben niet meer
dan vier jaar de tijd- daar hard achter aan rennen,
waarmee wij een spiegelbeeldig risico lopen als aan
het einde van de jaren zeventig. Toen een stagnerende samenleving, nu het perspectief van een
samenleving met een teveel aan ieder voor zich en
God voor ons allen - en dat in een tijd dat het c DA
ook niet meer is wat het geweest is. Mijn fractie
bepleit daarom een zekere behoedzaamheid, een
voortdurend zoeken naar evenwicht tussen dynamiek en stabiliteit, een voortdurend opzoeken van
de diepten in de vaargeul.
Mijnheer de voorzitter,
Het moge duidelijk zijn, dat mijn fractie niet terug
wil naar af. Ook wij zijn voorstander van verstandige marktwerking, ook wij realiseren ons dat een
overheid die kleiner is en anders georganiseerd dan
in de jaren tachtig, beter kan bijdragen aan het realiseren van doelen van sociale rechtvaardigheid. Wij
aanvaarden individuele verantwoordelijkheid als
een noodzakelijk en belangrijk maatschappelijk element, met tegenover die verantwoordelijkheid een
voor zijn burgers strenge overheid; een overheid
die die strengheid alleen maar kan legitimeren door
intussen zelf aan de strengste eisen van efficiëntie en
effectiviteit te voldoen, en die in gevallen waarin
dat noodzakelijk is, zich inspant om het welzijn van
zijn burgers op een fatsoenlijk niveau te handhaven;
een overheid ook die niet te beroerd is om aan het
concept gelijke kansen een behoorlijke inhoud te
geven; een overheid die zich inspant om economie
en ecologie hand in hand te laten gaan, een overheid
die zich ervan bewust is dat maatschappelijke ontwikkelingen om onorthodoxe oplossingen kunnen
vragen.
Dat zijn pretenties die geringer zijn dan vroeger,
maar zij zijn bepaald niet gering. En het zal moeite
genoeg kosten om ze waar te maken, en waar te
blijven maken. Het kan alleen als de financiën op
orde zijn; maar het kan ook alleen maar als de overheid goed georganiseerd is en de burger weet wat
hij aan de overheid heeft. Eèn kleinere overheid
betekent niet een zwakkere overheid. Integendeel,
naarmate wij meer aan de markt overlaten, is er des
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te meer reden om de resterende overheidstaken,
die dan ook met recht en reden als zodanig
geïdentificeerd zijn, sterk en krachtig te organiseren. Waar liberalen voor het bereiken van sociale
cohesie in de samenleving in sterke mate vertrouwen op marktwerking, is dat voor ons te weinig.
De overheid kan voor het realiseren van sociale
cohesie niet gemist worden; trouwens evenmin
voor een goede marktwerking. Met dat laatste zijn
liberalen het zeker eens; met het eerste naar ik
hoop ook.
Rechtsstatelijkheid
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Een sterke markt vraagt om een sterke overheid,
een goed georganiseerde overheid. Zo'n overheid
is er niet vanzelf, zeker niet na al die jaren waarin de
nadruk zo sterk van de overheid is afgekeerd
geweest, waarin zo sterk de nadruk op de markt en
op marktwerking is gevallen, waarin zo velen het
gevoel hadden dat het heil niet van de overheid te
vcrwachten viel. Ik wil daarom in het laatste deel
van mijn betoog een pleidooi houden voor een sterkc overheid, en dan met name hoe die er naar het
oordeel van mijn fractie behoort uit te zien. Dat
betekent een overheid die rechtsstatelijkheid praktiseert, die zi~h bij voo•·tduring democratisch legitimeert en die if{ectiif en 1Jicië"nt handelt. Over ieder
van deze drie eisen maak ik een paar opmerkingen.
'Ten eerste de rechtsstatelijkheid. Die valt uiteen in een tweetal aspecten: rechtszekerheid en
r chtsgelijkheid. De staat moet zijn burgers zekerheid bieden.Die zekerheid is de afgelopen jaren
nogal op de tocht komen te staan . Voor een deel
was dat, paradoxaal genoeg, onvermijdelijk.
Wanneer je zo bezuinigt als de afgelopen jaren het
g val is geweest, dan kan h t niet anders dan dat
burgers aanspraken op overheidsdiensten, op rechten en op de verwachtingen daarop verliezen. En
waarom zou de burger, die heeft moeten constateren dat zoveel waarop hij meende staat te kunnen
maken, toch niet zeker was, waarom zou die burger
denken dat de overheid in de toekomst wèl
betrouwbaar is? Een overheid, die bij het vangen
van drugsbaronnen dezelfde daden vcrricht als
waarvoor hij tegelijkertijd andere burgers vervolgt?
Een overheid, die de burger horendol kan maken,
door hem van het kastje naar de muur te sturen?
De overheid heeft dus een probleem . Een probleem van betrouwbaarheid dat met grote hardnekkigheid en op allerlei vcrschillende gebieden telkens opnieuw aangepakt moet worden, zonder dat

het ooit definitief opgelost kan worden. Maar dat is
geen reden om er niet consequent aan te blijven
werken. Het is wel een reden om met voortvarendheid te werken aan de materiële consequenties van
de 1 R T-affaire; ik hoop dat het kabinet nog in deze
regeerperiode met wetgeving terzake zal komen.
Als oplossingen niet via de 'mannetjes' kunnen verlopen - waar wij in verband met diezelfde rechtszekerheid wel enig begrip voor kunnen opbrengen - ,
dan toch in ieder geval, en snel, via verbeterde, heldere procedures.
Dan de rechtsgelijkheid. Die is ruet alleen van
belang wanneer het gaat om de uitvoering van
beleid, waar het adagium geldt dat gelijke gevallen
gelijk moeten worden behandeld (dat is natuurlijk
ook het punt waar de personele afwikkeling van de
1 R T-affaire ook ons steekt). Rechtsgelijkheid is ook
van belang wanneer er beleid gemaakt wordt, en
daarin speelt zowel de wetgever als de regering een
belangrijke rol. Ik geef een paar voorbeelden.
Waarom aanvaarden wij wel een zeer harde Wet
Boeten, Maatregelen, Terug- en Invordering Sociale Zekerheid, maar stuit zijn spiegelbeeld, die
beoogt de Algemene Wet inzake rijksbelastingen
en de lnvorderingswet wat zijn sancties betreft op
dezelfde leest te schoeien, in deze Kamer op
onovcrkomenlijke tegenstand? Wat, Mijnheer de
Voorzitter, gaat de regering trouwens met dit
wetsvoorstel doen? En een tweede voorbeeld, ontleend aan de jongste eredoctor van ons land: waarom schreeuwt de regering moord en brand wanneer de Rekenkamer staatssteun aan bedrijven op
precies dezelfde manier onderzoekt als waarop hij
zijn andere onderzoekingen verricht? Het gaat toch
in beide gevallen om collectieve middelen?
Mijnheer de Voorzitter,
Rechtsstatelijkheid is een belang in zichzelf; ook al
gaat het wel eens fout, ook al is dat wel méér dan
eens, als de overheid niet aan deze eis voldoet, dan
klopt er iets ruet. Maar rechtsstatelijkheid is ook
van belang voor het verwerven van legitimiteit bij
de burger, ook al is het niet de enige manier om die
te verwerven. Wij weten sinds jaar en dag dat democratische legitimiteit in onze maatschappij lastig te
verwerven is. o 66 is er zelfs voor opgericht, en
streeft, nog steeds zonder al te veel succes, merkwaardigerwijs nog steeds dezelfde, veranderingen
in ons staatsbestel na, alsof de samen leving sinds
1 966 niet veranderd is. Bijna leek er afgelopen

s &_o 2 1997

week, na al die jaren, een meerderheid voor de
gekozen burgemeester, maar als ik de berichten van
de overzijde goed begrijp, dan is het toch nog niet
zover. Wij vinden dat weliswaar jammer- wij zijn
vóór de gekozen burgemeester - , maar het lost het
probleem van legimiteit en daarmee samenhangend
actief burgerschap niet echt op - netzomin als de
gekozen Minister-President of het referendum.
Maar omdat democratische legitimatie een probleem is, betreurt mijn fractie het wel, dat de regering zich voor dit onderwerp minder hard lijkt te
maken dan voor tal van andere onderwerpen uit het
regeerakkoord. Ook dit is een onderwerp dat om
onderhoud vraagt, omdat geijkte procedures zichzelf op den duur overleven. Inspraakprocedures bijvoorbeeld, gedurende een aantal jaren nuttige instrumenten die de burger niet alleen een gevoel
gaven dat er naar hem of haar geluisterd werd, maar
die ook daadwerkelijk het beleid beïnvloedden, zijn
nu vaak verworden tot onderdeel van een juridische
procedure: de procedure wordt wel gevolgd, maar
het staat wel vast dat het besluit er niet door verandert. Dat frustreert natuurlijk in hoge mate. Mijn
fractie roept de regering daarom op om ook aktiverend burgerschap op de agenda voor 2ooo plus te
zetten, op dit stuk zelf initiatieven te nemen, en om
initiatieven die genomen worden, aktiefte steunen.
Zo wordt in de sfeer van de ruimtelijke ordening
naar wij begrepen hebben niet zonder succes, wel
geëxperimenteerd met interaktieve beleidsvoorbereiding, waarbij burgers in een veel eerder stadium
dan gebruikelijk bij de voorbereiding van beleid
betrokken worden. Zo zijn er vast meer initiatieven
Daarnaast zou ik de regering ook willen oproepen
om het probleem van aktiverend burgerschap te
vcrbinden met het probleem dat zeggenschap in
meer markt-achtige omgevingen veel moeilijker te
realiseren is. Zou de regering, zo is mijn vraag, op
dit onderdeel van mijn beschouwing willen reageren - waarbij ik wel besef dat wij niet in hetzelfde
tempo dat elders in het regeringsbeleid wel gebruikelijk is, van wetsvoorstellen worden voorzien?
Kamer van revanche?

Aan democratische legitimiteit draagt in hoge mate
bij dat de besluitvorming zorgvuldig en gemotiveerd, doorzichtig en controleerbaar is. Zorgvuldig
en gemotiveerd, het spreekt eigenlijk vanzelf, maar
gebeurt niet altijd. Ik wijs, als slechts één voorbeeld, op de weinig adequate en veel te laat ingezet-

te voorlichting na de besluitvorming over de Nabestaandenwet. Zeker bij zo'n onderwerp werkt
dat in hoge mate contraproduktief. Structureel is
dit gebrek aan legitimiteit aanwezig bij de Europese
besluitvorming.
Heldere en transparante besluitvormingsprocedures, had Paars dat niet in zijn vaandel staan? Ik
meen van wel, en ik vind dat dat soms ook lukt.
Bestaande tegenstellingen in het kabinet worden
niet altijd verdoezeld, compromissen niet als de
ultieme waarheid, maar ook werkelijk als compromissen gepresenteerd. Beek is daarvan een voorbeeld, waarmee ik alleen al om die reden het kabinet complimenteer. En als het kabinet een besluit
genomen heeft, dan volgt er nogal eens een debat,
waarin het kabinet de gemaakte keuze echt moet
waarmaken. HSL en, naar het zich laat aanzien,
opnieuw Beek, zijn daarvan voorbeelden. Zaken
worden minder dan vroeger in de coalitie afgekaart
- al kost het geen moeite om ook van het tegendeel
voorbeelden te vinden. Het zou mij overigens niet
verbazen, en in het geheel niet verdrieten, wanneer
die al grotere openheid in de komende jaren nog zal
toenemen. De stolling die uitgaat van een regeerakkoord, zal snel afnemen, nu het op hoofdpunten zo
goed als uitgevoerd is. Dat maakt het des te meer
noodzakelijk dat het debat in op nbaarheid en met
alle voorradige argumenten gevoerd wordt.
En, zo voeg ik daar, ook uit eigenbelang, aan
toe, hopelijk ook in een transparante vorm: nu wil
het nog wel eens voorkomen dat de behandeling
van wetgeving aan de overzijde door zijn vorm tot
ondoorzichtigheid leidt, hetgeen met zich meebrengt dat de impact van wetsvoorstellen voor de
maatschappij pas helder wordt na afloop van de
behandeling aldaar. Naarmate het debat in de
Tweede Kamer helderder en vollediger is, zal déze
Kamer beter tot zijn recht komen, en minder hoeven op te treden als Kamer van revanche, een rol
die wij nu nog wel eens dreigen te krijgen.
Mijnheer de Voorzitter,
Democratische legitimiteit is op zichzelf een
belangrijk aspect van een sterke overheid, maar het
is ook een factor in het laatste pmlt dat ik wil
bespreken: tjfectiviteit en 1Jicië'ntie. Dat er in de achter ons liggende jaren veel vooral uitvoerende taken
op afstand zijn geplaatst en zijn verzelfstandigd,
daar heeft mijn fractie op zichzelf geen moeite mee.
Er zijn allerlei voorbeelden, waaruit blijkt dat die
verzelfstandiging vruchten afwerpt - al zijn er ook
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wel voorbeelden van het tegendeel. Wij moeten
alleen niet denken dat daarmee de verantwoordelijkheid van de overheid voor dat soort taken vcrvallen is. Als zou blijken dat ze niet goed worden
uitgevoerd, reken maar dat de overheid er op
wordt aangesproken - zo goed als de overheid ook
is aangesproken op voor onze samenleving vitale
delen van het bedrijfsleven, zoals Fokker of Philips.
Of je nu wel of niet afspreekt dat je daar als overheid géén steun aan verleent, als puntje bij paaltje
komt, dan zal het toch kunnen gebeuren. Wij zijn
daar niet tegen, mits die steun maar voldoet aan het
soort eisen dat ik hier ten aanzien van het handelen
van de overheid stel.
Maar verzelfstandigd of niet, de taken waarvoor
de overheid verantwoordelijkheid draagt, moeten
effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Wat mij
betreft mag het adagium dat wel voor bedrijven
geldt, nl. dat zij Jean en mean zijn, ook op overheidsdiensten van toepassing zijn, zij het dat ik de term
mean een iets andere inhoud zou willen geven. Maar
Jean, ja: misschien geen omvangrijke, maar wel
kwalitatief goed uitgeruste organisaties die de concurrentie met hun counterparts in het maatschappelijk leven aankunnen, cUe in staat zijn flexibel te
reageren op veranderende omstandigheden, die
zich realiseren dat zij er zijn voor de burgers en niet
andersom. En mean in de zin van streng: streng voor
ziclizelf, streng voor de burger. Gebrek aan concurrentie - die overigens samenhangt met hun taakstelling - is hier ontegcnzeggcnlijk een nadeel: de
tucht van de markt, zoals dat zo treffend heet, zou
ook hier op zichzelf goede elicosten kunnen bewijzen.
Mijnheer de Voorzitter,
Ik kom tot een afronding. Hel afgelopen decennium heeft ontegenzeggelijk in het teken gestaan van
een terugtred van de overheid, van een oprukkend
marktdenkcn. Daar was aanleiding toe, zo goed als
er nu naar het oordeel van mijn fractie redenen zijn
om de aandacht weer meer in de richting van de
overheid te verleggen. Niet zozeer om het overheidsaandeel weer te laten groeien, wel om de positie van de overheid ten aanzien van de taken die zij
heeft, te versterken. Een sterke overheid is goed

voor de samenleving. Wij hopen daarom dat de
regering, die terecht al bezig is met de agenda voor
na 2ooo, ook de door ons opgeworpen punten
daarop wil zetten, naast de aandacht voor de fysieke
infrastructuur en de kennisinfrastructuur. De infrastructuur van de overheid vraagt eveneens nadrukkelijk om aandacht.
De regering kan daar het komende half jaar al
onmiddellijk een begin mee maken, tijdens het
voorzitterschap van de Europese Raad. Want voor
Europa geldt hetzelfde als voor Nederland: ook
Europa beweegt zich tussen liberalisering, de noodzakelijke correctie daarop door de overheid, en een
overheid die aan dezelfde eisen moet voldoen als de
nationale overheid. Op het gebied van rechtstatelijkheid door bijv. rechterlijke uitspraken gewoon
te aanvaarden, en Engeland op het punt van de 48urige werkweck (48 uur! Anno 1996!) niet te laten
ontsnappen. Op het gebied van efficiëntie door
eisen te stellen aan de Europese huishouding en niet
te aanvaarden dat voor 8 miljard ECU geen rekening en verantwoorcling wordt afgelegd. De
Minister van Financiën heeft onze volle steun als hij
hier in Europees verband een punt van maakt. In
dat verband rijst bij ons overigens de vraag of de
Nationale Rekenkamers ten aanzien van de uitvoering van het Europees beleid niet hetzelfde goede
werk zouden kunnen doen als ten aanzien van het
nationale beleid. En tenslotte op het stuk van
democratische legitimiteit: mijn fractie is overtuigd
van de noodzaak van een democratisch èn een sociaal Europa, al was het maar uit puur eigenbelang:
een Europa dat onvoldoende democratisch en
onvoldoende sociaal is, leidt vanzelf, door de ontstane interdependenties tussen de landen van de
Europese Unie, tot landen die onvoldoende democratisch en onvoldoende sociaal zijn. Het gaat er
immers allang niet meer om óf Europa er komt, het
gaat erom hóe het er komt. Als het aan ons ligt, dan
wordt het een Europa met dynamiek en met stabiliteit; een Europa met een sterke markt en met een
sterke sociale cohesie; voor dat laatste zijn rechtsstatelijkheid, democratische legitimiteit èn het
realiseren van de sociale grondrechten onontbeerlijk.

