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De Partij van de Arbeid heeft een afkeer van terugkijken ontwikkeld.
Tweeëntwintig jaar geleden werd de eerste editie van dit jaarboek
uitgegeven onder andere vanuit het motief dat het in de sociaal-de-
mocratie aan historisch besef was gaan ontbreken. Sociaal-historische
onderzoekers richtten zich toen vooral op de radicaal-socialistische
stromingen in Nederland. In sociaal-democratische kring was het
historischbewustzijnbeperktgeraakt totdeperiodevanpolarisatiepo-
litiek en Nieuw Links. Er was een scherm neergelaten waardoor het
gematigd reformistisch verleden van deNederlandse sociaal-democra-
tie aan het oog werd onttrokken. Na tien jaar kon de toenmalige re-
dactie echter concluderen dat–mede door de publicatie van de jaar-
boeken– in dit opzicht veel ten goede was gekeerd.

Inmiddels heeft zich een nieuw gebrek aan historisch besef van de
PvdA meester gemaakt, dat nu betrekking heeft op haar recente ver-
leden. Noch de grondige heroriëntatie op de verzorgingsstaat en het
financieel-economisch beleid, die zich tussen 1986 en 1994 in de
PvdA heeft voltrokken, noch het paarse avontuur – en de daarmee
verbonden beleidsdaden–zijn onderwerp geworden van serieuze re-
flectie. De mogelijkheden die het verkiezingsprogram van 1994, Wat
mensen bindt, daartoe bood, werden niet benut. De wijze waarop het
verkiezingsprogramma van 1998 tot stand kwam, leverde evenzeer
een gemiste kans op om zich rekenschap te geven van de koers die de
PvdA inmiddels zonder veel discussie was ingeslagen.

Angst voor verkeerde beeldvorming verbiedt kennelijk een kriti-
sche beschouwing van het jongste verleden.Terugzien gaat soms ‘van
au’–om Jaap Burger te parafraseren–en dat levert geen mooie beel-
den op. Regerenderwijs, de in wbs-verband tot stand gekomen evalua-
tie van het kabinet-Lubbers/Kok gaf daarvan een treffende illustratie.
Des te meer reden om aan de vooravond van de reguliere verkiezin-
gen van 2002 in dit jaarboek terug te kijken op zeven jaar paars: twee
regeringsperiodes onder PvdA-premier Kok, gedragen door vrijzin-
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nig-democraten, liberalen en sociaal-democraten. Zeven vette jaren,
als we naar de groei van economie en werkgelegenheid kijken.Waren
het ook zeven vette jaren als we letten op regeringsbeleid of op de
ontwikkeling van sociaal-democratische politiek? Daarover gaat dit
jaarboek.

Toen het eerste paarse kabinet in 1994 aantrad, noemde minister-pre-
sident Kok het een ‘doodgewoon kabinet’. Die constatering volgt de
redactie in zoverre dat het in dit jaarboek gaat over ‘paars’, zonder
meer en zonder hoofdletter. Maar een doodgewoon kabinet was het
natuurlijk allerminst geziende samenstelling.Voorhet eerst sinds 1917
kwam een regeringscombinatie tot stand waaraan de confessionelen
niet meededen. Langer dan de bolsjewieken in Rusland waren de
confessionelen in Nederland onafgebroken aan de macht–zij het dat
ze die meestal deelden met anderen, zeker nadat zij vanaf de jaren
zestig niet meer de meerderheid van de kiezers achter zich wisten.
Deze positie konden zij na de Tweede Wereldoorlog onder meer in
blijven nemen, omdat vvd en PvdA elkaar lange tijd als coalitiegeno-
ten bleven uitsluiten. Van 1952 tot 1959 had de vvd onder leiding
van Oud, met een buitengewoon fel antisocialisme, oppositie gevoerd
tegen de rooms-rode kabinetten.Van een mogelijke opening naar de
PvdA was geen sprake.1 De natuurlijke tegenstelling tussen liberalen
en sociaal-democraten werd opnieuw aangescherpt in de jaren van
polarisatie, toenDenUyl enWiegel hun respectievepolitiekegroepe-
ringen aanvoerden. Pas na 1982 trad een lichte dooi in en begonnen
beide partijen elkaar voorzichtig te besnuffelen.2

In 1984 verscheen de eerste publicatie over mogelijkheden en
grenzen van een coalitie tussen PvdA en vvd, Illusie of monsterverbond,
dat naast een historische analyse actuele bijdragen bevatte van voor-
aanstaande sociaal-democraten en liberalen.3 In november van dat-
zelfde jaar bood de liberale Teldersstichting een forum voor debat
over de verhouding tussen vvd en PvdA met het symposium Libera-
lisme, Socialisme en Economische Politiek. Om veel meer dan de eerste
tekenen van dooi ging het nog niet. De sociaal-democraat Flip de
Kam noemde op de bijeenkomst van de liberale denktank de moge-
lijkheid van een coalitieregering van PvdA en vvd een ‘kasplantje’.4

Op lokaal niveau waren intussen de eerste samenwerkingsverban-
den tussen liberalen en sociaal-democraten tot stand gekomen. In de
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marge van de landelijke politiek ontmoetten voorstanders van samen-
werking tussen liberalen, vrijzinnig-democraten en sociaal-democra-
ten elkaar in het zogenaamde Des Indes-beraad, genoemd naar het
Haagse hotel waar hun bijeenkomsten plaatsvonden. Wat stond de
voorstanders van deze samenwerking precies voor ogen? Allereerst
achtten zij de langdurige dominantie van de confessionelen in de Ne-
derlandse politiek ongezond voor de democratie. Om een gewenste
‘wisseling der elites’ tot stand te brengen, diende het cda uit de rege-
ringsmacht gedrongen te worden. Het ging hen overigens niet alleen
om de politieke machtspositie van de christen-democratie, maar
evenzeer om de daarmee verbonden bestuurlijke en maatschappelijke
netwerken van confessionele snit. In de tweede plaats leefde de ver-
wachting dat zonder het cda een ander beleid zou kunnen worden
gevoerd, in het bijzonder op het terrein van de zogenaamde immate-
riële vraagstukken van levensbeschouwelijke aard, zoals abortus en
euthanasie. De christen-democratie werd in deze kwesties als een be-
lemmeringbeschouwdommeerderheidsopvattingenonderdebevol-
king in politieke besluitvorming om te zetten.

Voor d66 – vertegenwoordiger van de vrijzinnig-democratische
traditie in de Nederlandse politiek bij uitstek – had de vorming van
een kabinet waarin liberalen en sociaal-democraten vertegenwoor-
digd zouden zijn nog een andere waarde. d66 huldigde al vanaf haar
oprichting de opvatting dat de belangrijkste politieke ideologieën–
het liberalisme, het socialisme en de christen-democratie–geen ant-
woord boden op de voornaamste maatschappelijke problemen. We-
derzijdse uitsluiting van vvd en PvdA bij regeringsvorming diende
daarom slechts ter bevestiging van achterhaalde ideologische scheids-
lijnen. Maatschappelijke en politieke vraagstukken moesten pragma-
tisch tegemoet worden getreden.

d66 wil, zo steldenThom de Graaf en Bert Bakker, voorzitter, res-
pectievelijk vice-voorzitter van de d66-fractie in de Tweede Kamer,
begin 2001 in een evaluatie van paars, de rigide tegenstellingen afbre-
ken die pragmatische oplossingen in de weg staan. 5 Het is een opvat-
ting die goed past bij de meer technocratische benadering van de po-
litiek die in de paarse periode is gaan overheersen.

Het voornaamste motief bij de voorstanders van een paarse coalitie
vormde dus–nog los van de opgelopen irritatie bij sociaal-democra-
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ten en liberalen in de regeringssamenwerking met de christen-demo-
craten–de wens om het cda ter wille van de democratie tenminste
tijdelijk uit het centrum van de macht te drukken. ‘Wisseling van de
wacht is’, aldus Herman Tjeenk Willink, destijds PvdA-senator, ‘een
essentieel element in de parlementaire democratie’. Het ging hem
daarbij ook om de maatschappelijke machtsposities van de confessio-
nelen en de daarmee samenhangende wijze van besluitvorming: ‘De
onontkoombare gevolgen van deze langdurige machtspositie is een
dicht bestuurlijk netwerk in onderwijs, gezondheidszorg, bouw en
bedrijfsleven.Vaak is niet duidelijk wie waarover wanneer beslissende
invloed uitoefent. Ook het benoemingsbeleid vertoont sporen van
eenzijdigheid.’ 6

Dit motief speelde eveneens een centrale rol in de opvattingen die
Frits Bolkestein, als voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de
vvd en aanvankelijk bepaald geen voorstander van samenwerking
met de PvdA, twee jaar vóór de formatie van paars formuleerde: ‘Het
cda is de belichaming van de accommodatiepolitiek, die sinds de
Tweede Wereldoorlog in Nederland is gevoerd. Een politiek van
schikken en plooien, van consensus. Dat leidt tot mistvorming... Ik
houd daar niet van. Ik prefereer een duidelijk debat, een heldere lijn.
We hebben het dan over de vorm van de politiek, niet zozeer over de
inhoud.’ Twee jaar later, na de formatie van paars, in een toespraak
tot het Liberaal Vlaams Verbond te Brugge, formuleerde hij zijn
opvattingen ter zake als volgt: ‘terwijl de christen-democraten con-
form de ideologie van de zogenaamde ‘‘verantwoordelijke samenle-
ving’’ ruimte willen bieden aan corporatistische structuren ter orde-
ning van de samenleving, streven sociaal-democraten, democraten en
liberalen naar een meer open, niet langs corporatistische weg voorge-
structureerde maatschappij. Paars betekent het openbreken van wat
wel het maatschappelijk kartel wordt genoemd. In een open samenle-
ving bestaat er een duidelijke afbakening tussen het publieke domein
en de particuliere sector. Christen-democraten daarentegen willen de
autonome kringen in de particuliere sector ordenende – dus publiek-
rechtelijke–bevoegdhedentoedelen,waardooreropeenaantal terrei-
nenniet langer sprake is vanhet ‘‘primaat vandepolitiek’’.Daartegen-
overstaandeliberaleopvattingendatpubliekrechtelijkebevoegdheden
slechtskunnentoevallenaandedemocratischgecontroleerdepublieke
sector. Ook onze coalitiepartners lijken hiermee in te stemmen.’7
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In de loop van de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig
werden de grootste belemmeringen voor regeringssamenwerking
tussen liberalen en sociaal-democraten uit de weg geruimd. Begin
jaren tachtig stondenbeidepartijen in programmatischopzicht scherp
tegenover elkaar op het terrein van de sociaal-economische, en dat
van de buitenlandse politiek. De PvdA voerde harde oppositie tegen
het als ‘nieuw rechts’ verworpen saneringsbeleid dat vvd en cda in
het eerste kabinet-Lubbers voorstonden. De kern daarvan bestond uit
een politiek gericht op de stabilisatie en vermindering van de lasten-
druk en het terugbrengen van het financieringstekort. Evenzeer bot-
sten de opvattingen inzake vrede en veiligheid.Vooral de voorgeno-
men plaatsing van kruisvluchtwapens hield de gemoederen in die tijd
bezig. De PvdA koos onvoorwaardelijk tegen plaatsing en kwam
daarmee tegenover de vvd en een groot deel van het cda te staan.
De tegengestelde standpunten over deze kwestie weerspiegelden een
diepgaanderverschil inbenaderingvandebuitenlandsepolitiek tussen
liberalen en sociaal-democraten. Terwijl de opstelling van de PvdA
gekenmerkt werd door een antinucleair sentiment en een zeer kriti-
sche houding ten opzichte van de navo, overheerste in de vvd een
diametraal daartegenover staande oriëntatie op de internationale
machtspolitieke verhoudingen.

De gebeurtenissen van 1989 en daarna hebben alle politieke partij-
en op het gebied van de internationale betrekkingen terug bij af ge-
bracht en voor nieuwe buitenlands-politieke vraagstukken geplaatst.
Mocht binnen de PvdA soms nog een meer ‘idealistisch’, bij de vvd
in het algemeen een meer ‘realistisch’ accent in de benadering van de
internationale politiek te signaleren zijn, van een antagonisme als in
de jaren tachtig is sindsdien geen sprake meer. De nieuwe rol van de
navo bij het handhaven van stabiliteit en mensenrechten in regionale
conflicten bewoog ook linkse partijen zich voluit achter het bondge-
nootschap te scharen.

In dezelfde periode kwam een einde aan de onverzoenlijke tegen-
stellingenopsociaal-economischenfinancieel terrein.Metdedeelna-
me aan het kabinet-Lubbers voegde dePvdA zich, soms tegenstribbe-
lend, soms schoorvoetend, soms met overtuiging, in de tussen cda en
vvdgegroeide consensusoverhet economisch-financiële beleid–een
consensus die zich in allerlei varianten in de westerse wereld voordeed
en in Europa zijn beslag kreeg in de totstandkoming van de Europese
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Monetaire Unie en het Stabiliteitspact. Weliswaar zijn op dit terrein
politieke tegenstellingen blijven bestaan, maar zij zijn tot nu toe steeds
overbrugbaar gebleken.

Niet alleen in programmatisch, maar ook in sociologisch, cultureel
en politiek-psychologisch opzicht zijn PvdA en vvd decennia lang
elkaars tegenpolengeweest.Oud-ministerAriePais achttebegin jaren
tachtig zulke factoren, ‘de sfeer in een partij en de mensen die in en
namens de partij optreden’, veel wezenlijker voor de aantrekkings-
kracht en de samenwerkingsmogelijkheden van politieke partijen dan
inhoudelijke. Hij meende toen echter wel enige beweging te kunnen
constateren in de richting van het opheffen van de wederzijdse ban-
vloek.8 Deze beweging heeft zich onmiskenbaar doorgezet. De PvdA
en de vvd zijn niet meer–zo deze kwalificaties al ooit van toepassing
waren–als de politieke vertegenwoordigers van ‘arbeid’ en ‘kapitaal’
te beschouwen. Zij zijn brede volkspartijen geworden die in achter-
ban en wijze van functioneren meer op elkaar zijn gaan lijken. Zij
zoekenhun steunniet langer alleenonder elkaaruitsluitende electora-
le groepen, maar opereren op deels overlappende kiezersmarkten. Zij
zijnmeerdanvroeger elkaars electorale concurrentengeworden.Hun
directe achterbannen zijn in opleidingsniveau en sociale herkomst
steeds meer overeenkomst gaan vertonen.9

Dat in 1994 uiteindelijk een paarse regeringscoalitie tot stand kwam,
moet worden verklaard uit de specifieke politieke omstandigheden
van dat moment en het optreden van een aantal leidende politici. De
verkiezingsuitslag was daarbij de cruciale factor. Het cda leed een
desastreuze verkiezingsnederlaag en bleef, mede door de dramatisch
verlopen overdracht van het politiek leiderschap van Lubbers naar
Brinkman, in staat van ontreddering achter. De PvdA bleek, na een
buitengewoon moeilijke periode in het kabinet-Lubbers/Kok en on-
danks de grootste verkiezingsnederlaag uit haar geschiedenis, toch de
grootste partij te zijn geworden–een factor van niet te onderschatten
politieke en ook psychologische betekenis. d66 kwam met een forse
electorale winst in een spilpositie bij de formatie terecht omdat zon-
der de democraten geen regeringsmeerderheid te vormen was. Van
Mierlo zag een van zijn lang nagestreefde doelstellingen–een kabinet
zonder cda–onder handbereik en koerste onvoorwaardelijk op een
paars kabinet af, daarmee vvd noch PvdA speelruimte latend voor
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andere regeringscombinaties.Tot het eind toe bleef de formatie span-
nend en de afloop ongewis. Juist omdat de PvdA en de vvd nog
steeds de belangrijkste polariteit op de links-rechtsas in de politiek
vertegenwoordigden,meenden sommigepoliticologendat eenpaarse
uitkomst onwaarschijnlijk, sommige politici dat deze onwenselijk
was.10

Hoe bijzonder overigens een regeringscoalitie van liberalen van
verschillende sniten sociaal-democratenvoorNederlandsebegrippen
mag zijn, in ons omringende landen is deze allerminst een uniek ver-
schijnsel. Zoals Van Kersbergen en Verbeek hebben laten zien, zijn
sinds 1945 paarse parlementaire meerderheidskabinetten voorgeko-
men in Portugal, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Denemarken,
België en Finland. ‘Paars is een normaal verschijnsel in sommige lan-
den, en er zijn tal van historische voorbeelden van pragmatische sa-
menwerking tussen liberalen en sociaal-democraten. Bovendien blij-
ken paarse coalities geen historische incidenten of experimenten te
zijn. Sterker nog, in sommige landen is er zelfs sprake van een politie-
ke traditie.’11

Het voorkomen van dergelijke kabinetten lijkt niet samen te han-
gen met internationale politieke trends, wel met het type politiek
stelsel: in meerderheidsstelsels zoals in deVerenigde Staten of Groot-
Brittannië komt ‘paars’ niet voor. De totstandkoming van paarse coa-
lities is, zo komt uit de analyse van Van Kersbergen en Verbeek naar
voren, sterk gerelateerd aan politieke instituties (Finland), politieke
kwesties (België, Duitsland) of partijpolitieke verhoudingen (Dene-
marken). Zij achten daarbij de relatie tussen liberalen en christen-de-
mocratenvangrootbelang:nemendechristen-democrateneen sterke
en tegelijkertijd conservatieve positie in, dan kunnen de liberalen een
spilfunctie in het centrum innemen. Zijn de christen-democraten
progressiever, dan is de kans groter dat de liberalen een deel van het
conservatieve vacuüm opvullen.

Het totstandkomen van de paarse coalitie kan deels gezien worden als
resultaat van sociologische en politieke trends op langere termijn. In
het electorale gedrag heeft zich de afgelopen decennia een stille revo-
lutie voltrokken. De vanzelfsprekende binding tussen maatschappelij-
ke positie–sociale klasse, kerkelijke gezindte–, politiek-ideologische
oriëntatie en partijkeuze is verbroken. Het stemgedrag is vluchtiger
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geworden en vertoont per verkiezing grotere verschuivingen. Van
bijzonder belang voor de totstandkoming van paars is de tegelijkertijd
optredende trek van het electoraat naar het midden. De ideologische
polarisatie van de jaren zeventig heeft inmiddels plaats gemaakt voor
een samenklontering van kiezers in het centrum. De links-rechtste-
genstelling is bepaald niet verdwenen, maar er is sprake van een con-
vergentie van links en rechts naar het midden.12 Deze beweging on-
der kiezers vindt zijn pendant in de depolarisatie in het partijpolitieke
landschap. Inhoudelijk gezien zijn de grote partijen sinds het begin
van de jaren tachtig elkaar steeds dichter genaderd en inmiddels ver-
dringen zij elkaar in het politieke midden.13 Partijen en electoraat
conditioneren elkaar aldus wederzijds, met als uitkomst een buitenge-
woon weinig geprofileerd politiek spectrum.

In de politiek is bovendien een technocratische stijl gaan domine-
ren, waarin politieke standpunten worden gepresenteerd als techni-
sche oplossingen.Vrij kort na het aantreden van het eerste paarse ka-
binet bracht Frans Leijnse deze stijl in verband met de overwegend
financieel-economischeoptiekdiedepolitiek is gaandomineren.Het
nu gangbare type politicus heeft de overheersing van financieel-tech-
nische dogma’s zodanig verinnerlijkt, ‘dat het de politieke visie en het
politieke debat als hinderlijke complicatie beschouwt. Deze afkeer
van ideologische concepten heeft geleid tot een volkomen a-politieke
politiek; nergens heeft het technocratisch denken zo’n overheersende
positie verworven als in Den Haag. Het regeerakkoord en de samen-
stelling vandebewindsliedenploeg weerspiegelendezeontwikkeling.
Op een enkele plaats is, uit piëteit zo lijkt het, nog een ouderwetse
Gesinnungspolitiker gehandhaafd, maar voor de rest is in het perso-
neelsbeleid de weg vrijgemaakt voor een versterkte voortzetting van
de steeds technocratischer beleidspraktijk.’14

In vergelijkbare bewoordingen meende Van Doorn dat de eerste
paarse regeringsploeg vooral bestond uit vakbekwame bewindslieden
uit de ambtelijke sfeer, met een pragmatische en technocratische in-
slag zoals de tijdgeest vraagt.15 Het vakmatige element werd in het
bijzonder benadrukt in de keuze van d66 voor bewindslieden (Wijers,
Sorgdrager, Borst) die buiten de ‘Haagse’ politiek hun professionele
sporen hebben verdiend.
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De mogelijkheid van de paarse regeringscombinatie kan dus als het re-
sultaat van meer structurele factoren worden begrepen: het uitslijten
van politiek-ideologische tegenstellingen tussen partijen; de trek naar
het midden van grote delen van het electoraat, dat bovendien steeds
meer op korte termijn en incidenteel zijn stem bepaalt; het toene-
mend apolitieke, technocratische karakter van de politiek. Daarmee
zijn immers de voorwaarden geschapen waarop alle grotere partijen
in beginsel een coalitieregering met elkaar kunnen vormen.

Maar berust de feitelijke totstandkoming op meer dan een toevallige
samenloop van omstandigheden? Is paars meer dan het toevallige re-
sultaat van een politiek bestel dat wordt gekenmerkt door gebrek aan
politiekesplijtstofenwaarineigenlijk iedereregeringscombinatiemo-
gelijk is? J.A.A. van Doorn meent van niet en verdedigt deze stelling
onder de titel ‘Paars als toevalstreffer’: ‘Nu het laatste taboe op politie-
ke coalitievorming is opgeheven, is de inwisselbaarheid van coalitie-
genoten algemeen geworden. [...] Paars betekent niet meer dan een
recente uitbreiding van mogelijke combinaties, waarnaast de kans op
traditionele samenwerking met de christen-democraten volledig in-
tact blijft.’ Van een paarse noodzakelijkheid, laat staan normaliteit is
zijns inziens geen sprake.16 In dit jaarboek komt Daudt tot een over-
eenkomstige slotsom.

Daartegenover staan zij die menen dat paars juist het product is van
nieuwe tegenstellingen en rivaliserendeopvattingen indeNederland-
se politiek. Niet het gebrek aan brandstof, maar een nieuw soort
brandstof voedt de paarse motor. In deze visie, die onder meer door
oud-minister en d66’er Hans Wijers naar voren is gebracht, zouden
de nieuwe scheidslijnen moeten leiden tot nieuwe partijvorming, en
ligt een paarse partij in het verschiet.17 Tegenover de opvatting van
paars als gevolg van toevallige omstandigheden, als een coalitie voor
tijdelijk gebruik, staat dus die van paars als resultaat van gemeenschap-
pelijke overtuiging, van een nieuw bondgenootschap.18

Tijdens de formatiezomer van 1994 kopteTrouw: ‘En dan nu nog
de leuze van paars’. En inderdaad: hoe onderscheidend is de paarse
coalitie geweest, hoe hecht was het bondgenootschap, hoe uitgespro-
ken het gemeenschappelijk program? Is er sprake van een paars para-
digma?Wat zich als gemeenschappelijke oriëntatie van paars afteken-
de, is vooral het ‘productivisme’ of economisme: het streven naar een
herstel van economisch elan en economische groei (werk, werk,
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werk), inclusief een krachtig programma van infrastructurele werken
– een programma dat in de bezuinigingsjaren tachtig achterop was
geraakt: paars als moderniseringsproject. Maar hoe modern is dit pro-
ject eigenlijk? Van verschillende kanten is juist op de richting van het
economisch program kritiek gekomen.Van Leijnse bijvoorbeeld, die
meent dat de strategie van het eerste paarse kabinet zo ‘traditioneel en
defensief ’ is, want vooral gericht op loonmatiging, reductie van ar-
beidskosten en lastenverlichting, in plaats van op factoren als ‘kennis-
infrastructuur, kwalificatieniveau en technologie’.19 Op dit en andere
thema’s van sociaal-economisch beleid gaat met name Van Ewijk in
zijn bijdrage nader in.

Gemeenschappelijk was ook het streven naar herstel van het ‘pri-
maat van de politiek’–weg met het stroperige neocorporatisme van
confessionele snit–eneenopenbestuursstijl, inclusief herstel vandua-
listische verhoudingen op het Binnenhof, waardoor het openbaar
bestuur aan slagkracht en transparantie zou winnen. Maar paars heeft
– ook internationaal – furore gemaakt met een ‘poldermodel’ dat in
belangrijke mate juist berust op de pijlers van het neocorporatisme–
al is het er niet identiek mee. De inkt van het besluit om korte metten
te maken met verplichte advisering van de ser was nog niet droog,
of dit overlegorgaan werd weer een spil in het sociaal-economisch
besluitvormingsproces.Van een krachtig herstel van het politieke pri-
maat over het ambtelijk apparaat en de talloze verzelfstandigde dien-
sten lijkt evenmin sprake. Integendeel: problemen met het politieke
primaat ten opzichte van de ambtelijke organisatie bleven paars ach-
tervolgen. Het monisme en Torentjesoverleg bleken voorts ook zon-
der het cda onmisbaar in het verkeer tussen kabinet en bevriende
fracties. Kennelijk zijn de aan het cda toegeschreven politieke mores
hardnekkiger en wijder verbreid dan de propagandisten van paars
dachten.

Paars kan ook worden gezien als een interessante mogelijkheid tot
uitruil tussen de stokpaardjes van de verschillende deelnemende par-
tijen: tussen zekerheid en activering; staat en markt; privaat en pu-
bliek; bestuurskracht en bestuurlijke vernieuwing. J.Th.J. van den
Berg stelde bijvoorbeeld: ‘De compromisvorming tussen PvdA en
vvd heeft voorts een ander karakter dan tussen PvdA en kvp, later
cda: zij is meer gebaseerd op ruil dan op zoeken naar gezamenlijk-
heid.’20 In de praktijk is deze uitruil echter lang niet altijd tot standge-
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komen. De geschiedenis van de uitvoering van de sociale zekerheid
is daarvan een goed voorbeeld, evenals de stagnatie in de bestuurlijke
vernieuwing, zoals naar voren komt uit de bijdragen van De Kam,
Van der Veen en In ’t Veld aan dit jaarboek.

Tenslotte heeft paars een antithetische achtergrond als anticonfes-
sionele coalitie. Hier geldt echter dat paars pas aan de macht komt als
de confessionelen niet meer uit de macht verdreven hoeven te wor-
den. Zij hebben zelf al stevig huis gehouden in het middenveld en
laten in de politiek zelf een vacuüm achter. Een aantal belangrijke
levensbeschouwelijke kwesties is bovendien al samen met hen gere-
geld. Op de vraag of de komst van paars werkelijk een waterscheiding
op het terrein van levensbeschouwelijke kwesties heeft ingehouden
gaat Trappenburg hieronder in, evenals Balkenende.

In de zomer van 1994 produceerden de paarse vice-fractievoorzitters
Wolffensperger, Wallage en Dijkstal de notitie De meerwaarde van
Paars, waarin zij een paars programma poogden te schetsen: een maat-
schappij van mondige, geïndividualiseerde burgers; faciliteiten om de
tweeverdieners te ontlasten; herstel van het politieke primaat; afscheid
van het klassieke middenveld; een open dialoog met de samenleving.
Dit alles ‘om de stroperigheid van de besluitvorming te doorbreken
en Nederland weer elan te geven.’21 De nota is, zo schreef Max van
Weezel, inmiddels vergeeld en vergeten.

Toch was volgens deelnemers en waarnemers zeker het eerste paar-
se kabinet een verademing ten opzichte van het kabinet-Lubbers/
Kok: in sfeer, openheid, onderlinge verhoudingen en zakelijkheid.
Het tweede ging aanzienlijk stroever van start–en beantwoordt daar-
mee aan een pseudo-historische wetmatigheid dat ‘tweede’ kabinetten
van dezelfde samenstelling zelden zonder crisis de eindstreep halen.
Meer dan enige andere partij of persoon representeerden d66 en Hans
Wijers sfeer en beleid van paars. De paarse kleuring was vooral zicht-
baar op het oplevende departement van Economische Zaken, waar de
mededingingswetgeving tot stand kwam en de operatie Marktwerking,
deregulering en wetgevingskwaliteit van start ging.Van welhaast symboli-
sche waarde werd de nieuwe Winkelsluitingstijdenwet. Voor voor-
standers een typerend staaltje van moderniserende wetgeving, tege-
moetkomend aan veranderende samenlevings- en werkpatronen van
de hedendaagse burger; voor de tegenstanders een knieval voor een
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het dagelijks leven koloniserend kapitalisme en commercialisme.22

Niettemin was het beleid in de richting van meer marktwerking be-
gonnen door minister Andriessen en zijn staatssecretaris Yvonne van
Rooy, beiden cda, in het kabinet-Lubbers/Kok.

Hemerijck,Visser,Van Kersbergen en anderen hebben het vermo-
gen van paars geprezen de verzorgingsstaat te hervormen en door
middel van herziening van de sociale zekerheid, prudente loonpoli-
tiek en een activerend arbeidsmarktbeleid de passieve, herverdelende
verzorgingsstaat om te bouwen tot een activerende. Daarbij stonden
aanvankelijk financiële en werkgelegenheidsdoelstellingen voorop.
Inmiddels zijn hieraan nieuwe politieke doelstellingen toegevoegd,
zoals: het combineren van flexibiliteit en zekerheid; het combineren
van zorg en arbeid; het combineren van werk en opleiding. Kortom:
een aanpassing van de verzorgingsstaat aan nieuwe werk- en leefpa-
tronen. Hemerijck ziet hierin het bewijs geleverd dat ook de zoge-
naamde logge Rijnlandse verzorgingsstaten het vermogen hebben tot
aanpassing en hervorming, dank zij het leervermogen van overheid
en sociale partners.23 Alweer: specifiek voor paars is deze hervor-
mingspolitiek niet; zij was al in gang gezet in 1982.

Tegenover dit optimisme staat het besef dat grote publieke en
semi-publiekecomplexenvandehedendaagseverzorgingsstaat,waar-
in de overheidsbemoeienis een meer of minder grote rol speelt–zoals
de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid, de arbeidsbemid-
deling, de wao, het onderwijs, de gezondheidszorg–met problemen
kampen die bij lange na niet zijn opgelost. Een heldere strategie voor
de oplossing van een aantal van deze vraagstukken lijkt te ontbreken.
Ook in dit opzicht is overigens sprake van een hardnekkige continu-
iteit met vorige kabinetten.

Hoe specifiek is, dit overziende, paars in termen van beleid ge-
weest? Hoe convergerend hebben de Europese omgeving en interna-
tionale randvoorwaarden gewerkt? Is de paarse politiek vergelijkbaar
met hetgeen in Frankrijk, Duitsland en Engeland is gebeurd? Is paars
een Nederlandse variant van de ‘DerdeWeg’? Zijn de paarse kabinet-
ten vooral te vergelijken met de centrumrechtse kabinetten uit de
jaren zestig, die nog steeds het programma van rooms-rood uitvoer-
den? Is paars vooral vertolker van de tijdgeest geweest? Het zijn vra-
gen die, met de hierop volgende, de desem in dit jaarboek vormen.
Cuperus stelt ze in zijn bijdrage in een vooral Europese context.
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In hoeverre vormen de paarse kabinetten en hun beleid een even-
wichtigeafspiegelingvandedeelnemendepolitiekegroeperingen?De
pragmatische benadering van d66 is weliswaar goed tot haar recht
gekomen,de staatkundig-bestuurlijkevernieuwingdaarentegen isge-
stagneerd, met als uitkomst een mager correctief wetgevingsreferen-
dum alsmede meer directe invloed van de burger op wie de nieuwe
burgemeester wordt. Is paars beter te typeren als ‘een blauw kabinet
met rode franjes’, zoalsTromp heeft gedaan?24 Zijn de paarse kabinet-
ten vooral te zien als protagonist van politiek liberalisme? Een vraag
die in dit jaarboek vanuit tegengestelde politieke voorkeuren door
Rosenthal en Kalma aan de orde wordt gesteld. Of vormt paars een
liberaal-vrijzinnig-sociaal-democratische combinatie à la de ‘Derde
Weg’? Hoe effectief is de corrigerende functie van de sociaal-demo-
cratie ten opzichte van de liberale hoofdstroom geweest? Heeft de
PvdA een eigen programmatische invloed uitgeoefend, een eigen
agenda gehad, gehouden en uitgevoerd? De grote animator van paars,
d66, is er electoraal het grootste slachtoffer van geworden. Overleeft
d66 paars of verslindt paars d66?

In dit verband doet zich ook de vraag voor hoe de paarse regeerak-
koorden en het gevoerde beleid zich verhouden tot de verkiezings-
programma’s van de deelnemende partijen. Hoe ingewikkeld deze
relatie is, blijkt uit onderzoek ter zake. De verkiezingsprogramma’s
zijn over het algemeen slecht geformuleerd en weinig eenduidig. Zij
spelen bovendien een beperkte rol na de verkiezingen – bij de tot-
standkoming van het eerste paarse kabinet noemde Kok de lange tijd-
spanne tussen het opstellen van de programma’s en de formulering
van het regeerakkoord daarvoor expliciet als argument. In dit rege-
ringsprogramma stonden overigens beleidsvoornemens, zoals ver-
gaande bezuinigingen op het universitair en hoger onderwijs, die in
geen enkel verkiezingsprogram van de regeringspartijen voorkwa-
men.25 Dat de door de vvd beoogde ‘ombuiging’ van 18 miljard (te-
genover 8,8 miljard van de PvdA en 12 miljard van d66) uiteindelijk
in het regeerakkoord terechtkwam is wel gezien als aanwijzing voor
de krachtige liberale invloed in paars.26

Uit een enquête die Gerard van Westerloo eind 2000 aan de leden
van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA voorlegde, bleek dat vrij-
wel de helft van de fractieleden een voorkeur uitsprak om na de ver-
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kiezingen met een andere coalitie verder te gaan.27 Is er een leven
voor paars na 2002? Of gaat de PvdA op zoek naar een centrumlinkse
coalitie? Zet wellicht de liberale onderstroom verder door en gaat
deze in de richting van een conservatief liberalisme à la Bush in een
vvd-cda-coalitie met kleinrechts?

Naar aanleiding van de troonrede in 1996 wees minister-president
Kok op de grote mate van overeenstemming die er tussen de rege-
ringspartijen bestond over het te voeren regeringsbeleid. Het kabi-
netsbeleid riep bij hem de periode van deWederopbouw in herinne-
ring. Het gebrek aan meer fundamentele oppositie van enigeomvang,
zo voegen wij eraan toe, wijst op dezelfde concentratie van het poli-
tieke krachtenveld in het midden.

Thomassen heeft erop gewezen dat de gebrekkige profilering van
politieke partijen en het corresponderende gebrek aan keuzemoge-
lijkheden voor kiezers ertoe leidt dat het electoraat het speelveld ver-
laat, niet uit politieke desinteresse, maar omdat de politiek te weinig
te bieden heeft. Het jaar 1986 vormt een breukpunt, zowel in ideolo-
gische depolarisatie als in opkomst. Gevoegd bij het ontbreken van
eendwingende relatie tussendeverkiezingsuitslagende regeringsvor-
ming vormt het gebrek aan inhoudelijke verschillen tussen partijen de
basis voor electoraal absenteïsme.Thomassen waarschuwt ervoor dat
vooral jongere generaties in deze constellatie zullen afhaken.28Vanuit
dit perspectief is een sterkere profilering van partijen gewenst. Als een
dergelijke repolarisatie optreedt, welke consequenties zijn dan te
voorzien voor het beleid? Liggen er rivaliserende beleidsparadigma’s
in het verschiet?

Niet onbelangrijk voor de toekomst is welke rol de christen-demo-
cratie zal gaan spelen. Is haar rol voorbij, zoals Kees van Kersbergen
heeft betoogd?29 Zal zij opnieuw een spilpositie in het centrum gaan
innemen? Of gaat zij op de rechterflank van de vvd opereren–een
oude liberale angst – met een conservatief-communitaristisch pro-
gram?

De plaatsbepaling van paars zoals die hierboven is geschetst, wordt in
dit jaarboek gevolgd door een aantal beschouwingen waarin vanuit
verschillend vertrekpunt ‘zeven jaar paars’ in ogenschouw wordt ge-
nomen.

Daudt onderzoekt, voortbouwend op zijn eerdere analyses van de
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ontwikkeling van de politieke machtsverhoudingen in Nederland, in
hoeverre de paarse coalitie een uitzonderlijk verschijnsel mag heten.
De voornaamste opbrengst, zo stelt hij vast, is dat het cda uit zijn
vanzelfsprekende, centrale, machtspositie is ontzet. Want inhoudelijk
heeft deze coalitie niets tot stand gebracht wat niet ook met christen-
democraten mogelijk was geweest. Dat heeft niet alleen te maken met
de samenklontering van de grotere politieke partijen in het midden
tussen links en rechts. Volgens Daudt komt dit vooral voort uit het
feit dat regeerakkoorden niet een afgeleide zijn van de programma’s
van de regeringspartijen, maar vooral bepaald worden door de over-
heidsbureaucratie en belangengroepen. Het democratisch tekort in
Nederland is van dusdanige orde dat eerder sprake is van ‘regenten-
heerschappij’ dan van parlementaire democratie. Nu PvdA en vvd
elkaar dankzij d66 niet langer uitsluiten als regeringspartners, is het
repertoire aan mogelijkheden om een coalitieregering te vormen ver-
groot. Maar dat is ook alles; op grond van de waarschijnlijke ontwik-
keling van de politieke machtsverhoudingen meent Daudt dat het
allerminst is uitgesloten, dat het cda opnieuw een centrale positie
verkrijgt als het om de vorming van een nieuwe regering gaat. Paars
is dan niet meer dan een intermezzo geweest, dat overigens zonder
meer herhaald kan worden. Maar dan wel als gevolg van toevallige
electorale verhoudingen, niet als uitkomst van een structureel proces
van partijpolitieke herschikking.

Daudts sombere conclusies over de kwaliteit van de democratie in
Nederland stemmen in een aantal opzichten overeen met die van
Hans van Mierlo.Van Mierlo is meer dan dertig jaar de belichaming
van d66 geweest en zonder zijn volhardende opstelling in de formatie
van 1994, dat voor d66 geen andere coalitie dan één zonder cda ac-
ceptabel was, zou het eerste, en bij implicatie ook het tweede paarse
kabinet waarschijnlijk niet tot stand zijn gekomen. Een gesprek met
hem vormt de afsluiting van dit jaarboek.

Dit interview wordt voorafgegaan door drie bijdragen waarin van-
uit verschillend partijpolitiek gezichtspunt de paarse kabinetten van
commentaar worden voorzien. Balkenende doet dit vanuit dat van
het cda. Deze partij kreeg in 1994 te maken met drie ongekende
problemen. Het cda leed een in de Nederlandse parlementaire ge-
schiedenis nooit eerder vertoond verlies van twintig zetels; het ver-
dween voor het eerst in zijn bestaan uit de regering en het belandde



24

in een vrijwel onmogelijke rol als oppositiepartij, omdat de paarse
kabinetten in grote lijnen het eraan voorafgaande beleid (Lubbers i,
ii en iii) voortzetten. Balkenende legt in zijn bijdrage de nadruk op
de interne ontwikkelingen van het cda, waar de nederlaag aanleiding
is geweest tot een grootscheepse herijking van de eigen beginselen en
uitgangspunten. Het zo ontstane nieuwe cda-programma zet zich
met kracht af tegen wat de christen-democraten wel degelijk zien als
een samenhangend paars beleid.

Rosenthal beschouwt daarentegen de paarse kabinetten als niet
meer dan gelegenheidscoalities, die echter symptomatisch zijn voor
het feit dat op lange termijn het liberalisme een steeds dominantere
positie in het ideologische krachtenveld aan het innemen is.Waar de
aanhangers van het liberalisme wars van politiek en organisatie zijn,
is het voor een partij als de vvd allereerst zaak zich zó te organiseren
dat het gunstige liberale tij ook werkelijk politiek gekanaliseerd
wordt. Dat is in de jaren negentig gelukt. Hij relativeert de inhoude-
lijke betekenis van paars sterk. De immateriële zaken speelden in het
paarse beleid geen rol van betekenis en het beleid op dit punt is niet
wezenlijk anders dan toen het cda van de regering deel uitmaakte.
Tegen de verwachting die men ten aanzien van een paarse coalitie
koesterde, legde de vvd in de paarse regering de nadruk op het finan-
cieel en sociaal-economisch beleid in het algemeen, en niet op meer
ideologisch voorgestane veranderingen in het maatschappelijk en be-
stuurlijk bestel, zoals de afbraak van allerlei corporatieve overleg- en
besluitvormingsstructuren in de arbeidsverhoudingen, de zorg, het
onderwijs en de volkshuisvesting.

Kalma beoordeelt de mate waarin het ‘rood’ in het ‘paars’ heeft
doorgeklonken in de afgelopen jaren. Mede aan de hand van de op-
vattingen van de Duitse politicoloog Scharpf stelt hij dat paars op
sociaal-economische terreinen zoals werkgelegenheid, sociale zeker-
heid en inkomenspolitiek behoorlijke prestaties heeft geleverd. Daar
waar het gaat om thema’s als marktwerking, de organisatie van de
economieenprivatisering, luidthetoordeel echter aanzienlijkminder
positief. De invloed van ‘rood’ in het paarse beleid is volgens Kalma
vooral gelegen geweest in de bijdrage die de PvdA leverde aan de
vernieuwing van de verzorgingsstaat. Die geschiedde onder sociale
voorwaarden, waarbij ‘blauw’ in paars minder invloed had. Daar staat
tegenover dat de PvdA een gebrek aan visie heeft op de manier waar-
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op de economie zowel op nationaal als internationaal niveau moet
worden georganiseerd. Op dat gebied heeft ze zich door het liberalis-
me op sleeptouw laten nemen.

Cuperus schetst in zijn bijdrage paars in internationaal perspectief.
Hij buigt zich over de vraag in hoeverre de Nederlandse paarse coali-
tie uniek is in de context van de lidstaten van de Europese Unie en
onderzoekt de ruimte die paars heeft voor eigen beleid temidden van
convergerende en divergerende krachten. Tussen de al dan niet ver-
meendedrukvanmondialiseringsprocessenendebeperkingvanpoli-
tieke alternatieven als gevolg vannationale historischepatronen (‘pad-
afhankelijkheid’) rest een smalle weg. Hij betitelt in dat kader paars als
de ‘verpoldermodellisering’ van politieke verhoudingen en stuit op
Wim Kok als geprangde personificatie van het Nederlands Mirakel.
Een concept als de ‘DerdeWeg’ blijkt eerder een bezweringsformule
die de–nationale–beperking van politieke strategieën aan het zicht
onttrekt. Ook in dit vergelijkend perspectief is de paarse coalitie eer-
der een voortzetting van bestaande Nederlandse wegen om in de ver-
anderde wereldeconomie overeind te blijven, dan een model dat el-
ders zou kunnen worden nagevolgd.

De vijf andere bijdragen behandelen ieder voor zich een belangrijk
beleidsterrein waarbij het de auteurs er om te doen is in hoeverre het
gevoerde beleid werkelijk een specifiek paarse inhoud heeft, maar
ook in welke mate de PvdA daarbij haar traditionele uitgangspunten
heeft weten te realiseren, te vernieuwen dan wel niet in staat is ge-
weest eraan vast te blijven houden.

Trappenburg onderzoekt in haar bijdrage of onder paarse kabinet-
ten inderdaad sprake is geweest van een geheel ander beleid als het
gaat om ethische kwesties als homohuwelijk, euthanasie, abortus en
dergelijke. De verwachting dat zulks het geval zou zijn was immers,
zoals wij hebben gezien, een van de voornaamste inhoudelijke argu-
menten bij voorstanders van paars. De kern van haar betoog bestaat
uit een analyse van wetgeving op dit gebied vóór en na 1994, toen het
eerste paarse kabinet aantrad. Wat dan allereerst opvalt is dat zowel
vóór als tijdens paars zeer veel wetten over ethische kwesties met al-
gemene of bijna algemene stemmen zijn aangenomen. Na de vor-
ming van paars is er wel sprake van een toename van het aantal wet-
ten waarover de Kamer sterk verdeeld bleef. Komt dit omdat de paar-
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sekabinettenveel ‘liberalere’wetsvoorstellen indienendankabinetten
waarvan de confessionelen deel uitmaken? Of stelt het cda zich in
oppositie minder gouvernementeel op en stemt het tegen voorstellen
waarmee het zou hebben ingestemd als regeringspartner? Precies vast
te stellen is dit niet. Trappenburg meent dat beide verklaringen op-
gaan. De wetgeving van paarse kabinetten is inderdaad ‘liberaler’ dan
die van voorgaande regeringen. Gedeeltelijk is dit toeval. Misschien
was het homohuwelijk al veel eerder op de politieke agenda terecht-
gekomen als het coc, de spreekbuis van homoseksuelen in Neder-
land, niet desgevraagd in 1986 aan het cda had laten weten dat aan
openstelling van het burgerlijk huwelijk voor gelijkgeslachtelijke pa-
ren geen enkele behoefte in hun kring bestond. Maar die ‘liberaler’
wetgeving–die overigens in tegenstelling tot vóór paars vooral door
de politiek geagendeerd is–komt allerminst voort uit een samenhan-
gende paarse visie op ethische vraagstukken. Paars past zich aan aan
de publieke opinie, ook als deze niet ‘liberaal’ is en houdt feitelijk vast
aan de bestaande traditie om kwesties van leven en dood over te laten
aan medisch-professionele regulering.

In zijn beschouwing over het macro-economische beleid van paars
stelt Van Ewijk de vraag centraal of paars het gunstige economische
getij heeft weten te gebruiken om de Nederlandse economie structu-
reel te verbeteren. Herstel vandewerkgelegenheid is het belangrijkste
paarse wapenfeit, maar hier werd toch vooral in een gunstig klimaat
geoogst wat vóór paars in minder gunstige omstandigheden was ge-
zaaid. Wat wél op het conto van paars moet worden geschreven, is
een structureel begrotingsbeleid dat niet alleen tot verdere sanering
van de overheidsfinanciën heeft geleid, maar ook een veel overzichte-
lijker en beheersbaarder uitgavenpatroon in het algemeen heeft mo-
gelijk gemaakt. Maar van een systematische politiek gericht op een
versterking van de Nederlandse economie in termen van kwalitatief
hoogwaardiger vormen van productie en een efficiënter gebruik van
ruimte en milieu is eigenlijk nog geen sprake. De ondergrond daarvan
–onderwijs en onderzoek– is, alle slogans over de ‘kenniseconomie’
ten spijt, in de paarse jaren eerder veronachtzaamd dan veredeld. De
aandacht voor een veronderstelde versterking van de economie door
middel van fysieke infrastructurele veranderingen–Schiphol, Betuwe-
lijn–ging ten koste van die van een kennisinfrastructuur.

De Kam gaat in op de vraag of er in de verstreken jaren sprake is
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geweest van iets wat men een typisch paars belastingbeleid zou kun-
nen noemen. En wat is er terechtgekomen van de belastingpolitieke
doelstellingen die de PvdA altijd heeft nagestreefd? Hij constateert dat
de herziening van de inkomstenbelasting inderdaad als een paars pro-
ject kan worden beschouwd, omdat deze lastenverlichting voor laag
betaalde verdieners combineert met een aanzienlijke tariefsverlaging
voor veelverdieners. In overeenstemming met de doelstellingen van
de PvdA is de belastbaarheid van de factor arbeid afgenomen en die
van de factor milieu vergroot. Maar de feitelijke werking van het
nieuwe belastingstelsel doet afbreuk aan het draagkrachtbeginsel dat
‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’. De inkomensverde-
ling is in de jaren negentig schever geworden, als gerealiseerde ver-
mogenswinsten als bruto-inkomsten in de statistieken van het cbs
waren meegeteld, evenals cijfers die tot uitdrukking brengen dat mi-
lieuheffingen en accijnzen onevenredig zwaar op de lagere inkomens
drukken. Op termijn, zo voert De Kam ten slotte aan, moet de prio-
riteit van de PvdA voor hogere overheidsuitgaven ten behoeve van
onderwijs, zorg en veiligheid echter botsen met de voorkeur van de
vvd voor verdere lastenverlichting. Op grond van zijn analyse moet
paars op zijn best als een compromis tussen sociaal-democratische en
liberale opvattingen over belastingpolitiek worden gezien, mogelijk
geworden door de economische voorspoed in de afgelopen vette ja-
ren. Een compromis dat echter ten koste is gegaan van zwaarwegende
sociaal-democratische uitgangspunten als een meer rechtvaardige in-
komensverdeling en progressieve belastingheffing. Een compromis
dat uiteindelijk op niet meer neerkomt dan een pragmatische uitruil
die allerminst een solide basis vormt voor verdere samenwerking.

Zijn de paarse kabinetten erin geslaagd een succesvolle herziening
van de verzorgingsstaat te bewerkstelligen?Volgens veel waarnemers,
zeker buitenlandse, is dat het geval geweest. De ‘Dutch disease’ van
eertijds is in hun ogen omgetoverd in een ‘Dutch miracle’. Van der
Veen komt in zijn hoofdstuk tot aanmerkelijk soberder bevindingen.
De herziening van de verzorgingsstaat is al ver vóór het aantreden van
paars begonnen en werd gekenmerkt door een ontvlechting van uit-
voeringsorganisaties en sociale partners, gedeeltelijke privatisering van
risico’s en een grotere rol van de staat bij de uitvoering. Alleen uit
deze opsomming komt al naar voren dat dit beleid niet past in het nu
zo gevierde ‘poldermodel’. De op het eerste gezicht paradoxale com-
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binatie van verstatelijking en privatisering past goed bij de tegenge-
stelde ideologische voorkeuren binnen de paarse coalitie, maar de
paarse politiek ten aanzien van de verzorgingsstaat moet toch vooral
als technocratisch worden getypeerd. Voor de PvdA geldt dat zij
vooral gedreven werd door de defensieve opzet de oorspronkelijke
doelstellingen van de verzorgingsstaat zoveel mogelijk te handhaven.
Van der Veen wijst echter op twee grote tekorten van de paarse her-
ziening van de verzorgingsstaat. In de eerste plaats zullen de tegenge-
stelde opvattingen bij vvd en PvdA over privatisering en verstatelij-
king scherper aan de dag treden, naarmate de privatisering voort-
schrijdt en marktwerking niet het soelaas biedt dat paars er officieel
van verwacht. In de tweede plaats is deze herziening ten koste gegaan
van investeringen op het gebied van onderwijs en zorg. Meer in het
algemeen is de paarse herziening van de verzorgingsstaat eerder een
antwoord op problemen uit het verleden dan dat deze is toegesneden
op de veranderingen die zich voltrekken op de arbeidsmarkt en in het
arbeidsproces. De PvdA beschikt op dit moment niet over heldere
ideeën hoe een moderne verzorgingsstaat moet worden ingericht.

In ’t Veld buigt zich over het instrumentarium van paars. Zijn stel-
ling is dat de maatschappelijkeontwikkelingen de traditionelemecha-
nismen van politieke representatie en van politieke sturing steeds
meer achterhaald maken. Hij demonstreert dit voor de beleidsterrei-
nen van onderwijs en zorg.Terwijl daar steeds minder reden voor is,
worden deze eerder meer dan minder gereguleerd op basis van een
pseudo-sovjetmodel, dat de wensen van de gebruikers zoveel moge-
lijk negeert. De paarse coalities hebben allerminst een nieuwe con-
ceptie van politieke sturing weten te ontwikkelen. Integendeel, eer-
der is sprake van een krampachtig vasthouden aan een vermeend ‘pri-
maat van de politiek’. Ook hier is niet zozeer sprake van een specifiek
paars falen, maar meer van een fantasieloze voorzetting van het beleid
van voorgaande kabinetten.

Het zou de auteurs van de afzonderlijke bijdragen aan dit jaarboek
onrecht doen om hun beschouwingen in het dwangbuis van redactio-
nele conclusies te persen. De redacteuren hopen juist door de variëteit
en kwaliteit van de afzonderlijke bijdragen het debat over de inhoud
en richting van de politiek in Nederland te stimuleren. Niettemin is
een grootste gemene deler te destilleren uit wat in dit jaarboek door
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uiteenlopende auteurs naar voren wordt gebracht. Drie conclusies
maken daarvan bovenal deel uit.

1. De paarse kabinetten zijn meer een voortzetting van het met het
kabinet-Lubbers i (1982) begonnen beleid, dan een breuk daarmee.
Zij zijn inderdaad overwegend ‘gewone regeringen’ geweest, zoals
minister-president Kok bij het aantreden van het eerste paarse kabinet
al aankondigde. Hun voornaamste betekenis is dat voor het eerst sinds
1918geenconfessionele partij(en) aande regeringdeelnam(en).Tege-
lijkertijd geldt dat paars in sommige opzichten wel degelijk als een
cesuur tenopzichte vandevorige kabinettenkanworden beschouwd.
Dit geldt met name de basishouding van waaruit paars gestart is en de
vernieuwing of in ieder geval verfrissing die dat voor de partijpolitie-
ke verhoudingen heeft betekend. Beduidend minder is aan de inhou-
delijke kant van het beleid sprake van een cesuur, waarbij zich on-
danks enkele uitzonderingen vooral een beeld van continuïteit dan
wel geleidelijke ontwikkeling in lijn met het voorgaande opdringt.

2. De financieel-economische sanering die in deze kabinetten zijn
beslag kreeg–onder gunstig economisch gesternte– laat onverlet dat
geen duidelijke marsroute is uitgezet die rekening houdt met de ver-
anderde maatschappelijke omstandigheden. Dit geldt zowel voor de
infrastructuur, waarbij een onlogische voorkeur voor fysieke projec-
ten (Betuwelijn, Schiphol) ten koste is gegaan van versterking van de
kennisinfrastructuur, en investeringen in onderwijs en zorg, als voor
de herinrichting van de verzorgingsstaat.Ook deze tendens is overi-
gens al in de periode vóór paars in gang gezet. Dit onderstreept nog-
maals de stelling dat paars beleidsinhoudelijk niet zoveel nieuws heeft
gebracht.

3. De herkenbaarheid van de Partij van de Arbeid als sociaal-demo-
cratische partij is onder paars niet nadrukkelijk tot uiting gekomen.
De PvdA staat daarom voor de opgave de idealen van vrijheid, gelijk-
heid en solidariteit onder sterk veranderde maatschappelijke en poli-
tieke omstandigheden opnieuw gestalte te geven.

* * *

Tijdens de voorbereidingen van dit jaarboek werd Frans Becker door
ziekte voor lange tijd uitgeschakeld. Zijn taak als redacteur werd
waargenomen door René Cuperus en Richard ’t Hart, beiden ver-
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bonden aan deWiardi Beckman Stichting, terwijl de redactie de laat-
ste andermaal veel dank verschuldigd is voor de uitgebreide bijstand
die hij daarnaast aan de totstandkoming van dit jaarboek heeft gele-
verd.
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hans daudt

Een paars intermezzo?

Zelfs wanneer bij de volgende Kamerverkiezingen in 2002 d66 verder
zou verschrompelen of geheel zou verdwijnen uit deTweede Kamer,
dan nog zal de blijvende verdienste van deze partij zijn dat alleen
dankzij haar in 1994 een paars kabinet–een coalitie van PvdA, d66 en
vvd– tot stand is gekomen.

Daarmee kwam een einde aan de ononderbroken machtspositie
van achtereenvolgens de r.k. Staatspartij, de kvp en het cda zonder
welker deelname aan de regering gedurende meer dan zeventig jaar
geen kabinet kon worden gevormd dat steunde op een meerderheid
in de Tweede Kamer. Dankzij de standvastigheid van d66 is in 1994
het cda voor het eerst in een oppositierol geduwd die inmiddels bij-
na acht jaar duurt en die de partijpolitieke machtsverhoudingen gron-
dig heeft gewijzigd.

Sinds 1979 heb ik in beschouwingen over partijpolitieke machts-
verhoudingen gebruik gemaakt van twee tabellen: één met de zetel-
verdeling in de Tweede Kamer sinds 1937 en één met de partijen die
een regeringscoalitie vormen en hun gezamenlijke zetelaantal in de
Tweede Kamer sinds 1946.1 Ditmaal groepeer ik de partijen op de-
zelfde wijze als voorheen, maar richt ik mij vooral op de krachtsver-
houdingen van de laatste dertig jaar sinds de verkiezingen van 1971.
De links-rechts-indeling waarop de ordening van de tabellen is geba-
seerd, verliest zijn betekenis zodra partijen in het spel van coalitievor-
ming worden betrokken. Naar mijn mening heeft de totstandkoming
van paars enigerlei vorm van parlementaire democratie niet onder-
mijnd, maar alleen duidelijk gemaakt dat hiervan geen sprake is en dat
er ook nooit sprake van is geweest.

Het eerste hoofdblok van partijen is het linkse blok, van sp tot en
met d66 en is gesplitst in ‘extreem links’, van sp tot en met psp , en
gematigd links, namelijk ppr, PvdA en d66. Het onderscheidende
element was destijds of de partijen al of niet ooit deel hadden uitge-
maakt van een regeringscoalitie. Om die reden staat de evp bij de
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extremen en de ppr (kabinet-Den Uyl) bij de gematigden. Sinds 1989
is de ppr onderdeel van GroenLinks, dat om dezelfde reden tot dus-
verre tot de extremen is gerekend.

Het tweede hoofdblok bevat de niet-linkse partijen2, onderver-
deeld in niet-linkse confessionele partijen– kvp, arp en chu, sinds
1977 verenigd als cda–en de niet-linkse, niet-confessionele partijen:
ds’70 en vvd, sinds 1981 alleen de vvd.

De restgroep ‘overige partijen’ is een bonte verzameling waarvan
de samenstelling in de loop der jaren sterk is veranderd. rpf, gpv en
sgp behoren hiertoe, de centrum-democraten van Janmaat hebben
hier deel van uitgemaakt en in 1994 waren hierbij de zeven zetels van
de beide ouderenpartijen. Al deze ‘overige partijen’ hebben gemeen
dat zij, evenals ‘extreem-links’, nimmer deel hebben uitgemaakt van
een regeringscoalitie.

Laten wij eerst eens kijken naar de ontwikkeling van het linkse, het
confessionele en het liberale blok sinds 1971. Het eerste dat opvalt is
de permanente minderheidspositie, ook vóór 1971, van het linkse
blok; alleen in 1998 bereikte het de helft van het aantal Kamerzetels,
dankzij een nooit eerder behaald aantal van 16 zetels voor ‘extreem-
links’ (wanneer de ppr, nu opgenomen in GroenLinks, destijds bij
‘extreem-links’ zou zijn gerekend, dan is de situatie voor ‘extreem-
links’ vergelijkbaar met 1972).

Gematigd links heeft het tussen 1971 en 1998 moeten stellen met
ruim 1/3(52) tot ruim 2/5(64) van het aantal Kamerzetels. Grote fluc-
tuaties zijn typerend voor de PvdA met 39 zetels in 1971, een absolute
top van 53 in 1977 en 37 zetels in 1994 en eveneens voor d66 met 6
zetels in 1972, 24 in 1994 en 14 in 1998.

Dramatisch is de teruggang van de confessionele partijen. In 1963
hadden kvp, arp en chu gezamenlijk de absolute meerderheid, 76
zetels, en de kvp alleen 1/3 van de zetels: 50. Gezamenlijk zijn de
drie, sinds 1977 als cda, teruggevallen tot 45 in 1982, als gevolg van
het Lubberseffect van de no-nonsense-minister-president twee ach-
tereenvolgende malen teruggekomen met 54 zetels in 1986 en 1989
en sindsdien via een tweede Lubberseffect ingestort tot 34 zetels in
1994 en 29 in 1998.

Daartegenover staat het succesverhaal van de vvd die ondanks flin-
ke schommelingen een trendmatige stijging laat zien van 16 zetels in
1971 naar 38 in 1998 en daarmee voor het eerst in de Tweede Kamer
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groter werd dan het cda. Blijkens diverse peilingen is het mogelijk
dat de vvd bij een volgende verkiezing de grootste partij wordt.

Mogelijke en feitelijke coalities

Door de getalsverhoudingen én als gevolg van het feit dat de PvdA en
de vvd sinds het midden van de jaren ’50 hadden laten weten niet
samen in een regeringscoalitie te willen, had jarenlang eerst de kvp en
later het blok van de drie confessionele partijen, sinds 1977 verenigd
in het cda, een centrale positie bij de kabinetsformaties.Tot en met
1971 had zij puur getalsmatig altijd twee mogelijkheden: of kiezen
voor de PvdA of voor de vvd als coalitiepartner. Hoewel de vier
partijen waarop het kabinet-De Jong van 1967 tot 1971 steunde,
twaalf zetels verloren bij de verkiezingen van 1971, kon men toch
zonder de PvdA verder gaan dankzij het succes van de rechtse afsplit-
sing van de PvdA, ds’70. Met acht zetels in de Tweede Kamer bij de
eerste verkiezingen waaraan zij deelnam, kon de partij van W. Drees
jr. direct aanschuiven in het kabinet-Biesheuvel. Een jaar later, in
1972, waren er nieuwe verkiezingen nodig door een breuk binnen
het kabinet tussen ds’70 en de overige vier partijen.

Zelfs als de breuk na de verkiezingen gelijmd had kunnen worden,
dan nog zou de oude coalitie van vijf partijen slechts een meerderheid
van één zetel hebben overgehouden: deelneming van de PvdA aan de
regering was dan ook vrijwel onvermijdelijk. Na maandenlange,
moeizame onderhandelingen kwam het kabinet-Den Uyl tot stand.
Dit vijfpartijenkabinet, rood met een witte rand, had de volledige
parlementaire steun van ppr, PvdA en d66 en werd gedoogd door de
overige twee partijen die in het kabinet zes van de zestien ministers
hadden, namelijk de kvp (vier) en de arp (twee).

In 1977 had het cda de comfortabele centrale positie weer terug.
Het was niet meer alleen aangewezen op de PvdA of op de drie par-
tijen van gematigd links, maar kon dankzij de zetelwinst van Wiegels
vvd ook met deze partij de steun krijgen van een parlementaire
meerderheid. Hetgeen geschiedde. Er kwam geen tweede kabinet-
Den Uyl maar een kabinet Van Agt-Wiegel, dat met een minieme
meerderheid van 77 zetels de volle vier jaar aan de macht bleef.

Getalsmatig was er in 1977 ook een meerderheidscoalitie zonder
het cda mogelijk geweest van vvd met PvdA of met PvdA en d66,
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maar politiek was dit nog ondenkbaar.Wel kwam in die tijd het Des
Indes-beraad op gang, waarbij vooraanstaande politici van PvdA, d66
en vvd via informele contacten toekomstige mogelijkheden van sa-
menwerking gingen aftasten. In 1981 was eveneens getalsmatig, maar
niet politiek, een meerderheidscoalitie zonder cda mogelijk, maar
voortzetting van het kabinet Van Agt/Wiegel was onmogelijk gewor-
den; door een gering verlies was hun kleine meerderheid van 77 ver-
dwenen en moesten zij het doen met 74 zetels. In discussies in de me-
dia is toen nog wel gespeeld met de gedachte dat cda en vvd een
beroep zouden kunnen doen op de kleine christelijke partijen, om-
schreven als de ‘Staphorster variant’. Daar is het niet van gekomen. In
plaats daarvanwerdhetonfortuinlijke, kortstondigekabinet-VanAgt/
DenUyl gevormd, steunend ophet in zeteltal omhoog geschoten d66
(van 8 naar 17 zetels), de weer teruggevallen PvdA (van 53 naar 44)
en het cda. Binnen de kortste keren moest in het najaar van 1981 al
een breuk in het kabinet worden gelijmd, in het voorjaar van 1982
stapte de PvdA er uit en er kwamen nieuwe verkiezingen. Dankzij
tien zetels winst van de vvd (van 26 naar 36 zetels onder Wiegels
jeugdige opvolger Nijpels) kregen cda en vvd weer een meerder-
heid, waarop het eerste kabinet-Lubbers werd gevormd.

Sinds 1977 is het cda niet meer nodig voor een meerderheidscoalitie;
getalsmatig is sindsdien ook een coalitie van PvdA en vvd, al of niet
met d66, mogelijk (wanneer men ds’70 meerekent dan is dat zelfs al
in 1972 het geval).Tot 1994 kan het cda steeds kiezen tussen de twee
mogelijke coalitiepartners PvdA en vvd, met uitzondering van 1972
en 1981. Lubbers koos in 1982 voor de vvd en in 1986 maakte hij,
zeer ongewoon in Nederland, zijn kabinet tot inzet van de verkiezin-
gen. Een premiereffect van nog niet eerder bij het cda voorgekomen
omvang leverde het cda negen zetels winst op, tegenover een even
groot verlies voor de vvd. Deze partij zag de winst van 1982 vrijwel
geheel verdwijnen door het grillige en zwakke optreden van fractie-
voorzitter Nijpels. Een tweede kabinet-Lubbers, steunend op een
cda dat tweemaal zo groot was (54 zetels) als de vvd (27 zetels),
buitte onder de dominante Lubbers zijn overwicht uit, kreeg onvol-
doende weerwerk van de vvd, in de Tweede Kamer geleid door de
aarzelende en onzekere Voorhoeve, en eindigde na een kabinetscrisis
in 1989.
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Na de vervroegde verkiezingen (sinds 1966 is er na een kabinetscri-
sis geen nieuwe coalitie meer gevormd zonder voorafgaande verkie-
zingen) behield het cda dankzij Lubbers zijn record aantal zetels van
54 en gingen zowel regeringspartner vvd als oppositiepartij PvdA
achteruit. Lubbers ging door met de PvdA.Tot grote verontwaardi-
ging van Van Mierlo werd d66 door Kok bij de onderhandelingen
voor het kabinet-Lubbers/Kok als mogelijke coalitiepartner noncha-
lant terzijde geschoven; haar twaalf zetels waren getalsmatig overbo-
dig. Hij zal er niet lang rouwig over zijn geweest, gezien de verdere
lotgevallen van de beide regeringspartijen.

Al sinds het eerste kabinet-Lubbers had de sanering van de over-
heidsfinanciëndehoogsteprioriteitgehadentijdenshetkabinet-Lub-
bers/Kok werd de stroomlijning van de uit de hand gelopen kosten
van de sociale voorzieningen voortgezet. Dit veroorzaakte stormach-
tige protesten in de achterbannen van PvdA en cda over de wijze
waarop de wao-uitkeringen werden aangepakt. Bij het cda kwam
daar nog eens het conflict overheen tussen Lubbers, die na de verkie-
zingen van 1994 wilde stoppen als politiek leider en zijn aanvankelijk
ookdoorhembeoogdeopvolger, decda-fractieleiderBrinkman.Dit
alles leidde tot een dramatische verkiezingsuitslag in 1994.

Niet eerder zijn de partijpolitieke machtsverhoudingen zo gewij-
zigd als in 1994 het geval is geweest.3 Twintig zetels verlies voor het
cda (van 54 naar 34), twaalf zetels verlies voor de PvdA (van 49 naar
37), twaalf zetels winst voor d66 (een verdubbeling van 12 naar 24
zetels) en negen zetels winst voor de vvd (van 22 naar 31).

De PvdA is met 37 zetels terug op het naoorlogse dieptepunt van
1967 en werd desondanks de grootste partij. De coalitie van cda en
PvdA die kon steunen op 103 van de 150 zetels, is de meerderheid
kwijt na een verlies van 32 zetels en kan nog slechts rekenen op 71
zetels. Drie nieuwe partijen verwerven negen zetels in de nieuwe
Kamer: de Socialistische Partij (2), het Algemeen Ouderen Verbond
(6) en de Unie 55+ (1) die samen bijdragen aan het grote aantal zetels
van de groep ‘Overige Partijen (17) in de tabel.

Er is gelijkenis met de uitslag van 1967; na de val van het kabinet-
Marijnen in 1965, de vorming van een nieuwe coalitie zonder nieuwe
verkiezingen–het kabinet-Cals/Vondeling– , het rookbomhuwelijk
van Beatrix en Claus en de nacht van Schmelzer. In 1967 én in 1994
een dieptepunt voor de PvdA en in 1967 het begin van de neergang
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van de confessionele partijen die hun absolute meerderheid kwijt
raakten en in 1994 verder ineenstortten. Daarenboven een groot suc-
ces voor ‘protestpartijen’ (in 1967 d66 en de Boerenpartij; in 1994
d66 en de ouderenpartijen) en een voortzetting van de trendmatige
stijging van de vvd.

Wat betreft de coalitiemogelijkheden is er in 1994 een unieke situ-
atie ontstaan. Niet uniek is dat er geen meerderheid was voor het
cda en de vvd; dat was ook al het geval in 1971, 1972 en 1981.
Nieuw is dat het cda voor het eerst evenmin met de PvdA een zetel-
meerderheid heeft, de PvdA en de vvd samen ook geen meerderheid
hebben (hetgeen in 1977, 1982 en 1986 wel het geval was) en dat er
dus hoe dan ook drie partijen voor een meerderheidscoalitie nodig
zouden zijn.

Puur getalsmatig waren er in 1994 zes mogelijkheden voor een
driepartijenkabinet4

–PvdA, cda, GroenLinks (76 zetels)
–PvdA, cda, Algemeen Ouderen Verbond (77 zetels),
–PvdA, cda, vvd (102 zetels)
–PvdA, cda, d66 (95 zetels)
–PvdA, vvd, d66 (92 zetels)
–cda, vvd, d66 (89 zetels)

Politiek gezien lijken de eerste drie mogelijkheden, bestaande uit de
twee grote verliezers met óf GroenLinks óf het Algemeen Ouderen
Verbond óf de vvd zeer onwaarschijnlijk. Dan blijven er drie moge-
lijkheden over waar altijd de grote winnaar d66 bij betrokken is–d66
dat al voor de verkiezingen de paarse coalitie als eerste voorkeur had
genoemd.

Sinds de oprichting, had d66 naar eigen zeggen het liefst door haar
aanwezigheidhetbestaandepartijpolitieke stelselwillenopblazen.Dat
is niet gelukt. Met wisselend succes is de partij deel gaan uitmaken
van het bestaande systeem, maar na 28 jaar is ze er dan toch in ge-
slaagd een belangrijke pijler van het bestel op te blazen: ze heeft een
einde gemaakt aan de ononderbroken aanwezigheid van aanvankelijk
de r.k. Staatspartij, later de kvp en sinds 1977 het cda in de regering
met de daaruit voortvloeiende vanzelfsprekende dominantie in vele
met de overheidstaken samenhangende organen en organisaties.

Uitsluitend de vasthoudendheid van d66 bij de informatie- en for-
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matieonderhandelingen in 1994 heeft dit resultaat mogelijk gemaakt.
De eerste voorkeur van Kok was een coalitie van de beide grote ver-
liezers PvdA en cda met de grote winnaar d66 die in 1989 buiten de
deur was gehouden als zijnde getalsmatig overbodig. Bolkestein vond
dat de beide winnaars vvd en d66 samen het initiatief in de informa-
tieperiode moesten nemen en een van de beide verliezers vervolgens
moesten laten meedoen. Zijn voorkeur ging uit naar het cda.

Sinds de jaren vijftig was het gebruikelijk geworden om de moei-
zame onderhandelingen voor een kabinetsformatie niet te starten
met de aanwijzing van een formateur, maar om te beginnen met één
of twee informateurs die de diverse coalitiemogelijkheden aftast-
ten. Dit keer werd er nog een schepje bovenop gedaan. Er werd een
ploeg van drie informateurs benoemd: de ser-voorzitter K. de Vries
(PvdA), de hoogleraar staatsrecht en Eerste-Kamerlid J.Vis (d66) en
de oud-minister G. van Aardenne (vvd). De onderhandelingen lie-
pen vast en er kwam een tussentijds debat in de Tweede Kamer, dat
rechtstreeks op de televisie werd uitgezonden. Wie die uitzending
heeft gezien, weet hoe in stellingname en lichaamstaal van Kok en
Bolkestein de kloof tussen PvdA en vvd onoverbrugbaar leek. Maar
d66 bleef volhouden en paars kwam er.

In 1998 was in ieder geval de sfeer tussen de drie partijen van paars
anders. Het cda had nog steeds interne problemen en uit peilingen
bleek nog geen herstel of consolidatie. De kiezersaanhang van d66
bleek, evenals in 1981/1982, terug te lopen door de deelneming aan
de regering.Voor de verkiezingen werd dan ook door de partij mede-
gedeeld, dat bij een te groot verlies (men dacht aan 12 zetels) d66 niet
met een volgende coalitie zou meedoen. Het wonderbaarlijke resul-
taat was dat aan de vooravond van de verkiezingen Kok en Bolkestein
voor de televisie de kiezers bijna opriepen een stem uit te brengen op
d66. Het werden 14 zetels en de paarse coalitie werd voortgezet, al
hadden PvdA en vvd door hun grote winst van respectievelijk 8 en
7 zetels puur getalsmatig d66 niet meer nodig. In tegenstelling tot
1994 was een tweepartijenkabinet–van PvdA en vvd –weer mogelijk
geweest.
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Resultaat van zeven jaar paars

Wat is nu het resultaat geweest van zeven jaar paars? Naar mijn me-
ning is het enige en zeer belangrijke resultaat geweest, dat er een ein-
de is gekomen aan de vanzelfsprekende, centrale machtspositie van
het cda. Maar er is verder geen enkele beleidsbeslissing geweest
waarvoor deze combinatie van partijen in het kabinet noodzakelijk
was. Ik ben het dan ook geheel eens met de in de redactionele inlei-
ding geciteerde J. A. A. van Doorn die van mening is dat paars een
toevalstreffer is en niet meer betekent ‘dan een recente uitbreiding
van mogelijke combinaties, waarnaast de kans op traditionele samen-
werking met de christen-democraten volledig intact blijft’.

Ook deel ik het oordeel van Andries Hoogerwerf die in zijn co-
lumn ‘De politieke erfenis van Kok’ in het februarinummer van Facta
opmerkt: ‘In feite heeft de economische dynamiek het onder de twee
paarse kabinetten gewonnen van de sociale bescherming, de maat-
schappelijke cohesie ende ecologischeduurzaamheid.De doeleinden
van het regeerakkoord op het punt van de staatsfinanciën, de werkge-
legenheid en de economie zijn, ook dankzij de internationale econo-
mische wind in de rug, grotendeels bereikt. Maar het onderwijs, de
gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de veiligheid zijn aanzien-
lijkverslechterd. SteedsmeerkenmerktNederland zichdoorpublieke
armoede naast private overdaad.5

Ik ga alleen nog verder. Dit negatieve oordeel over zeven jaar rege-
ringsbeleid had op exact dezelfde wijze kunnen worden geformu-
leerd, als enigerlei andere regeringscoalitie het de afgelopen zeven jaar
voor het zeggen had gehad. Er zou met denkbeeldige kabinetten Lub-
bers iv en Lubbers v in voorgenomen regeringsbeleid en in resultaten
geen verschil zijn geweest met de resultaten van de beide paarse kabi-
netten. Dat geldt met inbegrip van de zogenaamde ‘immateriële za-
ken’ waarbij waarden en normen geacht worden een grote rol te spe-
len. Per slot van rekening is ook de abortuswetgeving geregeld tijdens
het kabinet-Van Agt/Wiegel. Alleen het homohuwelijk had mis-
schien nog een jaartje moeten wachten.

Dergelijke gelijksoortige resultaten voor uiteenlopende coalities
zijn mogelijk omdat de standpunten en profileringen van partijen
hooguit marginaal doordringen in een regeerakkoord. In dit verband
is de kop van een artikel van Bart Tromp in Socialisme & Democratie
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van december 1997 veelzeggend: ‘De ritualisering van verkiezings-
programma’s’.6 Een van zijn conclusies is: ‘Het enige wat van een
verkiezingsprogrammavaneenpolitiekepartij inNederlandvast staat,
is dat het niet zal worden uitgevoerd.’7 Door de onvermijdelijke on-
derhandelingentussenminderheidspartijenomtoteenmeerderheids-
coalitie te komen, kunnen alle deelnemende partijen met hun pro-
gramma’s alle kanten op. Dat is des te sterker het geval naarmate de
partijen meer naar het midden kruipen en minder een eigen visie
hebben op de gewenste toekomstige samenleving.

In vroeger jaren werd op grond van eigen uitgangspunten nog wel
eens gerept van ‘ononderhandelbare strijdpunten’, minimumpro-
gramma’s of werd, voorzichtiger, gesteld dat ‘er wel iets te regeren
moest zijn’. Met het ‘afschudden van de ideologische veren’ lijken
echter ook alle eigen standpunten overboord te zijn gekieperd. In het
hierboven genoemde artikel van Tromp wordt er op gewezen – het
wordt eveneens in de inleiding van deze bundel vermeld – dat de
PvdA in haar verkiezingsprogramma voor 1994 had staan ‘dat er in de
nieuwe regeerperiode 8,8 miljard op de overheidsuitgaven zou wor-
den bezuinigd. De vvd beloofde 17,6 miljard ‘‘om te buigen’’. Het
regeerakkoord bepaalde dat het 18 miljard zou worden.’8

Een opmerkelijk voorbeeld van kiezersbedrog, maar vrijwel nie-
mand die er zich druk om maakt, omdat geen enkele potentiële rege-
ringspartij de inhoud van haar programma en haar standpunten in de
verkiezingsstrijd serieus neemt en de meeste kiezers dat evenmin
doen. Meestentijds komen de kiezers met de politiek in aanraking
niet als geïnteresseerde betrokken burgers maar als televisiekijkers die
zien hoe politici op ‘het scherm’ overkomen in ‘infotainment’–pro-
gramma’s’ die korte kretenuitwisselingen ondersteunen met muziek,
jolijt en dans.

Regeerakkoorden daarentegen zijn het product van problemen
aangedragen door de bureaucratie en door belangengroepen.Terwijl
de partijen nog moeizaam een aanloop nemen naar de formulering
van verkiezingsprogramma’s, worden op de ministeries al de dossiers
aangelegd die na de verkiezingen naar de informateurs en formateurs
gaan en waarin de problemen zijn vermeld die bij het opstellen van
een regeerakkoord moeten worden geregeld. Los van alle gezeur dat
tijdens de verkiezingscampagnes aan de orde is geweest. De in de sa-
menleving via actiegroepen opborrelende problemen worden niet
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meer door politieke partijen geïnterpreteerd en tot strijdpunt ge-
vormd, maar door de bureaucratie die probeert er technische proble-
men van te maken, aangelengd met flinke scheuten bureaucratische
machtsstrijd.

In hoofdlijnen zou het regeerakkoord dat na de verkiezingen van
2002 tot stand komt, nu al geschreven kunnen worden ongeacht de
coalitie die het zal uitvoeren. En die uitvoering zal weer geschieden
met veel Torentjesoverleg, overleg van fractievoorzitters, overleg van
fractievoorzittersmet verwante bewindslieden; enmet nieuwebijdra-
gen in de maandbijlage van het nrc Handelsblad over gefrustreerde
Kamerleden en Kamerfracties die met andere ideeën over de parle-
mentaire democratie naar het Binnenhof waren gekomen.9

Parlementaire democratie of regentenheerschappij

Kunnen wij eigenlijk wel spreken over een parlementaire democratie
als we het hebben over het Nederlandse politieke systeem? Waar gaat
het eigenlijk om als we spreken over democratie, oftewel heerschappij
van het volk dat wil zeggen: deelneming door iedere burger aan de
besluitvorming in de door het volk gewenste zin?

Directedemocratie,waarbij allebetrokkenengelijkwaardigdeelne-
men aan de besluitvorming, leidt tot onoverkomelijke moeilijkheden
wanneer het gaat om groepen van meer dan tien of twintig mensen.
Vandaar de overgang naar een vertegenwoordigende democratie,
zodra het om iets grotere organisaties gaat en zeker bij het besturen
van hele regio’s of landen, wanneer men althans de bewoners niet als
onderdanen maar als gelijkwaardige burgers wenst te beschouwen. In
dat geval zullen volgens formeel geregelde procedures de burgers ver-
tegenwoordigers kiezen die namens hen de deelnemers zijn aan de
besluitvorming van de organisatie. Het is hier niet de plaats om uit-
voerig in te gaan op alle problemen die in de afgelopen tweehonderd
jaar in theorie en praktijk in dit verband aan de orde zijn geweest en
die op uiteenlopende wijze zijn beantwoord: wie wordt tot het volk
gerekend; wie mogen er kiezen en wie mogen gekozen worden; mo-
gen de kiezers de gekozenen voor de volgende verkiezingen tussen-
tijds terugroepenof niet;welke instellingen, eenpresidentieel systeem
of een parlementair systeem, zijn gewenst; zijn politieke partijen altijd
nodig binnen stelsels met miljoenen kiezers; hoe garandeert men be-
trouwbare verkiezingen; wat voor kiesstelsel is vereist?
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Maar los van al deze vraagstukken, hoe belangrijk ook, staan drie
zaken in een vertegenwoordigende democratie centraal:

• de kiezers kiezen direct of indirect via getrapte verkiezingen de
gezagsdragers die met het bestuur zijn belast.

• de kiezers kiezen direct of indirect de gekozenen die de gezags-
dragers moeten controleren en tegenover wie de gezagsdragers zich
moeten verantwoorden.

• de gezagsdragers en de controlerende gekozenen dienen aan de
kiezers verantwoording af te leggen, onder andere bij verkiezingen.

Het kiezen, direct of indirect, van gezagsdragers en hun controleurs,
welke beide groepen verantwoording schuldig zijn aan de burgers, dat
is de kern van de vertegenwoordigende democratie. In een parlemen-
taire democratie kan dit proces soms overzichtelijk worden geordend
met middelen als politieke partijen en hun politieke programma’s, maar
het centrale doel blijft het kiezen van de gezagsdragers en de contro-
leurs die de burgers vertegenwoordigen.

Dit alles overziende levert de Nederlandse politiek geen vrolijk
beeld op.Wij hebben al gezien dat de programma’s van politieke par-
tijen hooguit marginaal doordringen in het regeringsbeleid. Verder
wordt in Nederland geen enkele verantwoordelijke gezagsdrager ge-
kozen: het staatshoofd niet; de minister-president niet; de ministers
niet; de commissaris van de koningin niet; de gedeputeerden niet; de
burgemeester niet; de wethouders niet.

Men zit er bij de gratie Gods of komt via ondoorzichtige onder-
handelingen binnenskamers bovendrijven. En de controleurs, de ge-
kozenen in parlement, provinciale staten en gemeenteraden, hebben
gemeen dat zij in termen van politieke macht steeds minder voorstel-
len tegenover de gezagsdragers met hun uitdijende bureaucratische
apparaten. In toenemende mate verdwijnen dan ook de volksverte-
genwoordigers oude stijl, die dikwijls inmaatschappelijke organisaties
van allerlei aard ervaringen hadden opgedaan, welke de publieke dis-
cussie van hun partijen ten goede kwamen. Zij maken steeds meer
plaats voor jongeren die aan het begin van hun carrière enkele jaren
in Raad, Staten of Kamer zitten als opstapje naar ambtelijke of be-
stuurlijke banen waarbij zij goddank niets meer te maken hebben met
al dat gezeur bij verkiezingen en herverkiezingen.

Kortom,Nederlandkannaarmijnmeningnietwordenbeschouwd
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alseenvertegenwoordigendedemocratie.Deparlementairedemocra-
tie fungeert slechts als een versluierende ideologie voor een regenten-
systeem dat doet denken aan de Republiek sinds de zeventiende
eeuw.

Maar wél is er hier sprake van een rechtsstaat met goed gegaran-
deerde grondrechten zoals die zijn geformuleerd in de 23 artikelen
van hoofdstuk 1 van de Grondwet. Zelf ben ik steeds geneigd om
binnen deze reeks extra accent te leggen op de klassieke grondrech-
ten, zoals: de vrijheid van meningsuiting; van godsdienst en levens-
overtuiging;vanverenigingenvergadering;bescherming tegenwille-
keurige vrijheidsberoving en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Naar mijn mening dient de garantie van deze klassieke grondrech-
ten altijd prioriteit te hebben boven de extra rechten om de gezags-
dragers direct of indirect te kiezen. Maar laten we er dan ook voor
uitkomen dat ons systeem niet meer is dan dat: een regentenstelsel
met gegarandeerde grondrechten; en laten we het niet met kreten
optuigen tot iets dat het niet is: een democratie met vertegenwoordi-
gers van het volk.

Is er ooit sprake geweest van een situatie in Nederland die wel zou
kunnen worden getypeerd als een vertegenwoordigende democratie?
Niet in de zin dat de gezagsdragers en hun controleurs ooit direct of
indirect zijn gekozen door de kiezers en verantwoording aan hen af-
legden. Maar ten tijde van de verzuiling zou men wel kunnen spreken
van enigerlei verantwoording. Van globaal 1920 tot 1970, van het
begin van het algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht totdat de af-
brokkeling van de zuilen grote vormen begon aan te nemen, voelden
grote groepen mensen zich qua godsdienst of levensbeschouwing
behoren tot de katholieken of de gereformeerden, de hervormden, of
de socialisten of, in mindere mate, de liberalen. De grote politieke
partijen, georganiseerd op basis van deze godsdienstige en levensbe-
schouwelijke criteria, vertegenwoordigden deze overzichtelijke be-
volkingsgroepen die bovendien als gevolg van de opkomstplicht mas-
saal naar de stembus gingen. Hun beginselprogramma’s en verkie-
zingsprogramma’s weerspiegelden de belangen en ideeën van die ach-
terbannen zoals die door hun politieke leiders waren geformuleerd en
toegelicht. Voor de kiezers waren er duidelijke partijbeelden. Hoe
vervolgens in de boze buitenwereld van Den Haag hun voormannen



49

de zaken behartigden, is uiteengezet in Lijpharts klassieke werk Ver-
zuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. Op het niveau
van de landelijke coalitiepolitiek was het een even regentesk systeem
als hierboven is weergegeven, maar de partijen en hun politieke lei-
ders vertegenwoordigden wel grote duidelijke bevolkingsgroepen
met wel omschreven belangen en idealen. Het proces van ontzuiling
heeft hieraan een einde gemaakt. De duidelijk omlijnde bevolkings-
groepen zijn verdwenen. De potentiële regeringspartijen hebben, om
met Wim Kok te spreken, hun ideologische veren afgeschud en zijn
achtergebleven als geplukte kippen. Maar tegelijkertijd is nog duide-
lijker geworden dan voorheen dat grote wijzigingen in de partijpoli-
tieke machtsverhoudingenbetrekkelijk onbelangrijk zijn, omdat er in
Nederland in feite geen sprake is van een parlementaire democratie.

En verder...

Het lijkt mij dat op de lange duur het systematische kiezersbedrog
door potentiële regeringspartijen niet is vol te houden, maar het is de
vraag in welke richting een oplossing zal worden gevonden. Moeten
politieke partijen worden gereactiveerd of worden gereduceerd tot
‘kiesverenigingen’? Mij lijkt dat, hoe dan ook, in de ontzuilde samen-
leving op den duur de gekozenen zich meer individueel moeten kun-
nen profileren en verantwoorden en niet kunnen blijven ondergaan
in de anonimiteit van een lijstenstelsel. Maar het voortbestaan van
deze anoniem gekozenen in Raden, Staten en Kamer sluit wel goed
aan bij de bijkans onuitroeibare Nederlandse regentenneiging om
geenpersoonlijkepolitiekeverantwoordelijkheid te aanvaarden,noch
als gekozene, noch als gezagsdrager. Men voelt zich gaarne onderge-
dompeld in de collectieve onverantwoordelijkheid van het collegiale
bestuur.

Kortom, de staatsrechtelijke voorstellen waarmee d66 is begonnen
– een gekozen minister-president, enigerlei districtenstelsel en later
daaraan toegevoegd het correctief referendum–hebben nog niets aan
betekenis ingeboet als mogelijke middelen ter oplossing van het Ne-
derlandse democratische tekort. Maar voor de komende verkiezingen
zal dit alles weinig te betekenen hebben; daarvoor lijkt het onbehagen
in de bestaande situatie nog onvoldoende gestructureerd.

Hoe zal het dan gaan na de volgende verkiezingen? Ik herinner aan
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de uitspraken van de eerder geciteerde Van Doorn, dat paars niet
meer betekent dan ‘een recente uitbreiding van mogelijke combina-
ties, waarnaast de kans op traditionele samenwerking met de christen-
democraten volledig intact blijft’. Voortbordurend op de hiervoor
gegeven overwegingen zal het voor het regeringsbeleid na de volgen-
de verkiezingen niets uitmaken welke coalitie er wordt gevormd. De
ingrediënten voor het regeringsprogramma worden al voorbereid in
departementale dossiers en verder aangevuld met datgene wat in het
komende jaar in maatschappelijke discussies naar voren komt. Daar
zijn geen verkiezingsprogramma’s voor nodig; die kunnen volstaan
met het opsommen van een eindeloze reeks onsamenhangende wen-
sen, aangevuld met gratuite algemeenheden.

Maar welke partijcoalities zullen dan mogelijk zijn? Ik ga er bij mijn
speculaties van uit, dat de PvdA licht achteruit gaat, het cda rond de
dertig zetels blijft hangen, de sp en GroenLinks samen stijgen tot 20
zetels en d66, zij het gemutileerd, in de Kamer blijft (zeven zetels?).
Gegeven de huidige zetelaantallen zijn politiek de volgende vijf coali-
ties mogelijk (een zesde mogelijke coalitie van PvdA, cda en vvd
wordt hier buiten beschouwing gelaten).

Met twee partijen:
1. PvdA, vvd
Met drie partijen:
2. PvdA, vvd, d66 (paars 97 zetels)
3. PvdA, cda, d66 (88 zetels)
4. PvdA, cda, GroenLinks (85 zetels)
5. vvd, cda, d66 (81 zetels)

Wanneer de hierboven gegeven globale schattingen voor de komende
verkiezingen kloppen, dan blijven deze vijf mogelijke coalities hun
geldigheid behouden. Dat betekent dat de PvdA bij de onderhande-
lingen over een nieuwe regeringscoalitie een sterke positie zal inne-
men met haar vier mogelijkheden voor een coalitie:

• Zij kan met vvd en d66 paars voortzetten (2).
• Zij kan met de vvd alleen verder gaan (1).
• Zij kan zonder de vvd en met d66 een coalitie vormen met het

cda (3); de voorkeur van Kok in 1994.
• Zij kan beide huidige partners, vvd en d66, laten vallen en door-

gaan met het cda en GroenLinks (4).
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De vvd daarentegen heeft altijd een van de twee huidige coalitiepart-
ners nodig voor de drie mogelijkheden waarover zij beschikt. Als er
geen voortzetting van paars komt (2), dan heeft zij óf de PvdA nodig
voor een tweepartijencoalitie (1) óf d66 voor een driepartijencoalitie
met het cda (5), hetgeen in 1994 de voorkeur was van Bolkestein.

De verschillen met 1994 toen de opstelling van d66 de vorming
van paars onvermijdelijk maakte, zijn:

• Een tweepartijencoalitie is mogelijk van PvdA en vvd, hetgeen
overigens ook al in 1998 het geval was.

• Een driepartijencoalitie zonder d66 is mogelijk, namelijk van
PvdA en cda met GroenLinks, dat gegroeid is in kamerzetels en dat
zich steeds meer tracht te profileren als mogelijke coalitiepartner.

Het betekent dat de centrale rol die d66 in 1994 had, is uitgespeeld.
De PvdA heeft twee mogelijkheden om zonder d66 een coalitie te
vormen: alleen met de vvd dan wel met het cda en GroenLinks.
Voor de vvd is er maar één mogelijkheid om zonder d66 een coalitie
te vormen, namelijk alleen met de PvdA. Een combinatie van de vvd
met het cda alleen is slechts mogelijk als er bij de volgende verkie-
zingen gezamenlijk minimaal negen zetels worden gewonnen (van 67
naar 76). Ook al zal d66 misschien nog de voorkeur geven aan het
uitsluiten van het cda en het voortzetten van paars–hoewel, heeft zij
veel redenen om met genoegen terug te denken aan het gedrag van
haar coalitiepartners die haar trouwens niet meer nodig hebben?–, zij
kan alleen nog iets betekenen in de partijpolitieke machtsverhoudin-
gen als zij een koers vaart die een coalitie met cda en vvd niet uit-
sluit.

Mij dunkt dat in dit gecompliceerde krachtenveld de eerste voor-
keur van de PvdA zal uitgaan naar een combinatie met cda en
GroenLinks, alleen al om de verdere zuigkracht van GroenLinks op
de PvdA-aanhang te remmen. In dat geval kan de vvd gesteund door
d66 zich alleen maar richten op een combinatie met het cda. Resul-
taat: vanuit een ditmaal passieve rol beslist het cda wat het beste uit-
komt, een coalitie met PvdA en GroenLinks of een coalitie met vvd
en d66. Als vanouds bepaalt dan het cda welk kabinet er komt. Dat
is dan bereikt aan het einde van paars. Paars heeft in dat geval gere-
geerd als Lubbers iv en Lubbers v en heeft het cda de gelegenheid
gegeven zich te stabiliseren. Is de PvdA na Kok de volgende die op
adem mag komen?
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margo trappenburg

Paarse ethiek

Inleiding1

‘Jarenlang werden kwesties als het homohuwelijk, de euthanasie of
abortus terughoudend behandeld op het Binnenhof. De christelijke
en niet-christelijke fracties verschilden daarover van mening, maar
over één ding waren zij het eens: deze zaken vereisen een gewetens-
volle aanpak en lenen zich niet voor partijpolitiek vuurwerk.’ Aldus
Eric Vrijssen in Elsevier.2 Vrijssen vervolgt zijn verhaal met een be-
schouwing over het optreden van het tweede paarse kabinet, dat deze
traditionele zorgvuldigheid niet zou betrachten: onderwerpen als eu-
thanasie en het homohuwelijk worden dezer dagen bediscussieerd in
scherpe, op hoge toon gevoerde debatten tussen confessionele en
niet-confessionele partijen. Tekenend was dat de altijd zo gezagsge-
trouwe kleine christelijke partijen samen met het cda een motie van
afkeuring indienden tegen de minister van vws.3 Tekenend was ook
dat vvd-fractieleider Dijkstal en zijn d66-collega De Graaf de confes-
sionele partijen beschuldigden van onverdraagzaamheid en hypocrisie.
Trouw-commentator Hans Goslinga sprak over ‘een paarse antithese-
politiek’, over een ‘cultuurstrijd’ die door paars zou zijn beslecht door
‘machtspolitiek’. Paars ii was naar zijn overtuiging in hoog tempo
bezig met het realiseren van een radicaal-seculiere agenda.4 De com-
mentator van nrc Handelsblad hield het, iets milder, op ‘een vleugje
antithese’.5

In dit hoofdstuk zal worden bezien in hoeverre paars daadwerkelijk
een ander ethisch beleid is gaan voeren. Daartoe zal allereerst worden
gekeken naar de ethische onderwerpen op de politieke agenda.Wor-
den er door de paarse coalitie andere dingen geregeld? Is er sprake van
een duidelijke wijziging in de stroom van morele issues die aan de
orde komen in het parlement (paragraaf 2)?

Vervolgens zal worden ingegaan op de manier waarop opeenvol-
gende kabinetten met en zonder confessionelen deze issues hebben
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geregeld. Daartoe worden twee wegen bewandeld. Ik zal kijken naar
de stemverhoudingen in de Tweede Kamer. Is het zo dat er vóór
paars gestreefd werd naar een brede parlementaire steun voor wets-
ontwerpen, terwijl het tijdens paars gebruikelijk is geworden dat re-
geringspartijen zich achter een wetsontwerp met ethische strekking
plaatsen en oppositiepartijen er tegen stemmen? Is er, met andere
woorden, sprake van een verschuiving van consensus- of pacificatie-
politiek naar meer machts- of meerderheidspolitiek (paragraaf 3)6? En
ik zal proberen na te gaan hoe vrijzinnig, progressief, antichristelijk of
anderszins liberaal de paarse ethiek nu precies is (paragraaf 4).

Morele issues

Voor iedereen die meent dat de antithese nu herleeft na een lange
periode van sluimer waarin sociaal-economische tegenstellingen alles
overheersend zijn geweest, is een duik in het recente verleden aan te
raden. sgp-fractievoorzitter Bas van der Vlies herinnert zich een ge-
ruchtmakend interview met PvdA-fractievoorzitter Den Uyl ergens
rond Pasen 1986. Den Uyl betichtte de christenen destijds ook al van
hoogmoed en arrogantie. ‘Het zich tot de betere helft van de samen-
leving rekenen, het aanmatigende van het christendom, dat irriteerde
de ex-gereformeerde PvdA’er mateloos’, aldusVan derVlies, die deze
uitlatingen van Den Uyl in dezelfde categorie schaart als die van Dijk-
stal en De Graaf voorjaar 2001.7

Het proefschrift van Bart van Klink behandelt de geschiedenis van
deopeenvolgende ‘wettengelijkebehandeling’ inNederland, die zich
helemaal afspeelt in het prepaarse tijdperk.Wij kennen twee verschil-
lende typengelijke behandelingswetten: zogeheten smallewetten, die
toezien op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en brede-
re wetten gelijke behandeling, die beogen om discriminatie op andere
gronden dan geslacht eveneens uit te bannen. De strijd rond de gelij-
ke behandeling begon in 1974 vrij onschuldig met deWet gelijk loon
vrouwen en mannen. De sgp vroeg zich zorgelijk af of de intitulé van
de wet niet strijdig was met de scheppingsorde, maar liet zich overtui-
gen dat het voorop plaatsen van vrouwen niet als frontale aanval op
die scheppingsorde bedoeld was geweest en stemde uiteindelijk voor
die wet. Minder gelukkig liep het af met een voorontwerp voor een
brede wet gelijke behandeling, geproduceerd door het eerste kabinet-
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Van Agt in 1981.Van Klink: ‘Hoewel aanvankelijk de reacties op het
wetsvoorstel uitblijven, breekt begin 1982 de hel los. Met name van-
uit streng-reformatorische en evangelische zijde wordt het voorstel
scherp bekritiseerd. De Evangelische Omroep start een campagne op
de televisie waarin wordt gewaarschuwd voor een ‘‘antichristelijke
dictatuur’’. De grondslagen van de samenleving zouden zijn vernield,
aldus een raambiljet verspreid door de omroep. De inderhaast opge-
richte Evangelische Alliantie schrijft in een pamflet dat ‘‘dit het einde
zou kunnen betekenen van het grootste gedeelte van het werk dat op
basis van het evangelie van Jezus Christus wordt verricht.’’ In korte
tijd wordt het toenmalige ministerie van crm overladen met, deels
door de Alliantie voorgedrukte protestbrieven.’ Het confessioneel-
liberale kabinet voelde zich genoodzaakt het wetsontwerp in te trek-
ken nog voor het officieel was ingediend.8 Een brede wet gelijke be-
handeling kwam er uiteindelijk toch, in 1993, na een langdurige dis-
cussie over het lot van homoseksuele onderwijzers verbonden aan
bijzondere scholen in Staphorst, die niet vanwege het ‘enkele feit’ van
hunhomoseksualiteit doorhet schoolbestuurgeweerdzoudenmogen
worden. Ook deze wet werd door de sgp gezien als een ‘triest diepte-
punt (...) in een proces waarbij de christelijke normen en waarden in
wetgeving steeds meer worden afgebroken’.9

Leerzaam is ook een terugblik op de strijd rond de abortuswetge-
ving, beschreven in het proefschrift van Outshoorn.10 Ook daar lie-
pen de gemoederen aan weerszijde van de antithese hoog op. In 1974
en 1976 probeerde de toenmalige minister van Justitie Van Agt tot
tweemaal toe de Bloemenhove abortuskliniek te sluiten, omdat daar
tweedetrimesterabortussenwerdenverricht.VanAgtsoptreden leidde
tot een radicalisering van de eisen van de pro-abortusgroeperingen.
Zij stelden zich op het standpunt dat de vrouw over abortus hoort te
beslissen en wezen compromissen gebaseerd op termijnen (zoals de
12-wekengrens) en indicaties (abortus alleen als zo of zo aan de hand
is) meer en meer af.

De antithese is nooit echt weg geweest uit de Nederlandse politiek.
Dat neemt niet weg dat er met het aantreden van de paarse coalitie
natuurlijk wel iets veranderd is. De paarse coalitie bestaat nog niet zo
lang, en het proces van wetgeving neemt veel tijd in beslag, dus het
is niet eenvoudig om heuse trendbreuken te signaleren in het proces
van wetgeving. Niettemin kun je voorzichtig zeggen dat er onder
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paars iets meer morele issues door de politiek zelf op de agenda wor-
den geplaatst en dat deze issues vervolgens ook wat sneller en makke-
lijker worden opgelost (zie het navolgende overzicht). Abortus was
een issue dat door belangengroepen (eerst artsen en toen de vrouwen-
beweging) op de politieke agenda is geduwd.11 Euthanasie is daar
terechtgekomen via artsen, belangengroepen en de rechter.12 Dewet-
geving inzake gelijke behandeling (althans de smalle variant) is op de
agenda van de nationale politiek gezet omdat Europese richtlijnen die
gelijke behandeling eisten.

De bekende paarse mijlpalen–de liberalisering van de winkelslui-
tingstijden, het homohuwelijk, de homoadoptie en de afschaffing van
het bordeelverbod–zijn in belangrijke mate initiatieven geweest van-
uit de politiek zelf. De afschaffing van het bordeelverbod wordt door
het kabinet voor een groot deel gemotiveerd in ‘bestuurskundige’
termen: opheffing van het bordeelverbod zou het gemeenten makke-
lijker maken controle uit te oefenen op de prostitutie. Gemeentelijke
overheden kunnen zich na de opheffing van het bordeelverbod gele-
gitimeerd bemoeien met de werkomstandigheden van de prostituees
en de politie kan effectiever strijden tegen illegale vrouwenhandel is
het idee.13 De Winkelsluitingstijdenwet maakte deel uit van het alge-
hele paarse streven naar meer markt en meer marktwerking. En de
openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen was een
issue dat na een motie van de Kamer in het regeerakkoord van paars
ii terecht gekomen is. cda-woordvoerster Clemence Ross-van Dorp
memoreerde bij de plenaire behandeling van het homohuwelijk hoe
het was gelopen met het cda en dit agendapunt. Het cda was in
1986 begonnen met de opstelling van een rapport over relaties en
verantwoordelijkheid. Men had toen bij het coc, de belangenvereni-
ging voor homoseksuelen, geïnformeerd of er behoefte bestond aan
zoiets als openstelling van het burgerlijk huwelijk. Dat was helemaal
niet het geval, had men het cda verzekerd. Daarop was het cda tot
de overtuiging gekomen dat het huwelijk een samenlevingsvorm is
voor man en vrouw, met een afstammingsrelatie voor eventuele kin-
deren, maar dat er voor andere samenlevingsvormen waarin mensen
‘duurzaam verantwoordelijkheid voor elkaar willen dragen’ evenzeer
ruimte zou moeten bestaan.14Tussen 1986 en 2000 is het coc op deze
stellingname teruggekomen, en er is zeker in homoseksuele kringen
verheugd gereageerd op de invoering van het geregistreerd partner-



57

schap en op de openstelling van het echte huwelijk, maar men kan
niet beweren dat aan deze wetten een maatschappelijke strijd vooraf
is gegaan vergelijkbaar met die om de legalisering van abortus en eu-
thanasie.15

Er is sinds paars sprake van een toename van morele issues op de
politieke agenda en die issues zijn veelal door de politiek zelf geïni-
tieerd. Het belang van deze ombuiging moet echter ook niet worden
overdreven. Onderstaande tabel geeft een reeks van morele en me-
disch-ethische issues weer en veel van die issues hebben te maken met
toegenomen medisch-technologische mogelijkheden of met andere
ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Dergelijke issues verschijnen
op de agenda ongeacht de politieke kleur van het kabinet. Enkele van
die issues–orgaandonatie,medischekeuringen,medischeexperimen-
ten met mensen–stammen uit het prepaarse tijdperk en zijn afgewik-
keld tijdens paars, zonder dat daardoor een geheel andere wending
aan het dossier werd gegeven.

Tabel: Morele wetgeving voor en tijdens paars16

De in de tabel gearceerde wetten zijn aangenomen door een sterk verdeelde Tweede
Kamer. De getallen achter de verschillende wetten (1 t/m 4) corresponderen met een
indeling die verder in de tekst zal worden toegelicht.

wetsontwerp ingediend aangenomen
tk

stemver
houding

andere
afloop

Wet gelijk loon
vrouwen en
mannen (1)

1974 december
1974

Aangenomen
met algemene
stemmen

Initiatiefvoorstel
afbreking zwan-
gerschap (4)

1976 september
1976

Voor: vvd,
PvdA, psp, ppr,
cpn, d66,
ds’70.Tegen:
kvp, arp, chu,
sgp, gpv, bp,
rkpn

Verworpen in
de Eerste Kamer



wetsontwerp ingediend aangenomen
tk

stemver
houding

andere
afloop
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Wet Afbreking
Zwangerschap
(3)

november
1978

18-12-1980 Voor: cda (2
dissidenten),
vvd, ds’70
Tegen: alle ande-
re fracties

Wet gelijke be-
handeling (oud)
(2)

1979 26-7-1979 Tegen: sgp en
gpv

Nieuwe bepa-
lingen inzake de
lijkbezorging (2)

1971 7-12-1982 Tegen: sgp, gpv,
rpf en cp

Algemene wet
gelijke behan-
deling

september
1981 (voor-
ontwerp,
niet officieel
ingediend)

Ingetrokken

Wet bopz (bij-
zondere opna-
me psychiatri-
sche patiënten)
(1)

6-9-1983/
19-9-1991

Aangenomen
met algemene
stemmen

Wijziging ge-
boorteakte
transseksuelen
(2)

januari
1982

4-9-1984 Tegen: sgp, rpf

Regeling bloed-
transfusie (1)

juli
1983

26-5-1987 Tegen: enkele
vvd’ers

Algemene wet
gelijke behan-
deling

1988 Ingetrokken

Wet gelijke be-
handeling man-
nen en vrouwen
(2)

1987 september
1988

Tegen: sgp, gpv,
rpf



wetsontwerp ingediend aangenomen
tk

stemver
houding

andere
afloop
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Initiatiefvoorstel
euthanasie
(Wessel-Tuin-
stra)

mei
1984

Nooit in stem-
ming gebracht

Algemene wet
gelijke behan-
deling (2)

maart
1991

15-2-1993 Tegen: sgp, rpf,
gpv, cd

Wet Bevol-
kingsonderzoek
(1)

juli
1989

10-3-1992 Aangenomen
met algemene
stemmen

Wet genees-
kundige behan-
delingsovereen-
komst (2)

mei
1990

22-2-1994 Tegen: sgp, gpv,
cd

Verbod com-
mercieel draag-
moederschap (1)

december
1990

2-3-1993 Aangenomen
met algemene
stemmen

Meldingsproce-
dure euthanasie
(wijziging Wet
op de lijkbezor-
ging) (3)

april
1992

9-2-1993 Voor: cda
(deel), PvdA
(verdeeld), cd;
Tegen: alle ande-
re fracties

Embryowet februari
1993

Ingetrokken
maart 1995

Mentorschap
t.b.v. meerder-
jarigen (1)

december
1991

15-3-1994 Tegen: cd

Wet orgaando-
natie (1)

oktober
1991

29-6-1995 Tegen: cd

Winkelsluitings-
tijdenwet (4)

5-12-1995 Tegen: cda,
sgp, gpv, rpf,
aov, cd

Wet medische
experimenten
(1)

april
1992

23-9-1997 Aangenomen
met algemene
stemmen
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Wet op de me-
dische keurin-
gen (1)

augustus
1993

19-11-1996 Aangenomen
met algemene
stemmen

Wet bijzondere
medische ver-
richtingen (1)

juni
1996

29-4-1997 Aangenomen
met algemene
stemmen

Geregistreerd
partnerschap (4)

juni
1994

19-12-1996 Tegen: cda (2
dissidenten), sgp,
gpv, rpf

Initiatiefvoorstel
euthanasie (Van
Bossel et al.)

april
1998

Ingetrokken
sept. 1998

Afschaffing bor-
deelverbod (4)

juli
1997

11-2-1999 Tegen: cda,
sgp, gpv, rpf

Openstelling
huwelijk voor
homoseksuelen
(4)

augustus
2000

6-2-2001 Tegen: cda (2
dissidenten), sgp,
gpv, rpf, Apo-
stolou (PvdA)

Adoptie door
homoseksuelen
(4)

augustus
2000

6-2-2001 Tegen: cda (2
dissidenten), sgp,
gpv, rpf, Apo-
stolou (PvdA)

Wet foetaal
weefsel (4)

juli
1999

13-2-2001 Tegen: cda, rpf,
gpv, sgp

Wet euthanasie
(4)

augustus
1999

28-11-2000 Tegen: cda,
sgp, rpf, gpv,
sp, Apostolou
(PvdA)

Wet donorge-
gevens kunst-
matige insemi-
natie (1)

juni
1993

13-2-2001 Tegen: Spoelman
(PvdA), Her-
mann (gl)

Embryowet september
2000
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Stemverhoudingen

In de tabel van morele wetgeving is per wet aangegeven hoe er over
het wetsvoorstel in kwestie werd gestemd in de Tweede Kamer. Op-
vallend is het grote aantal wetten dat door de jaren heen, zowel voor
als tijdens paars, is aangenomen met algemene of met bijna algemene
stemmen. Een paar voorbeelden. DeWet op de medische keuringen,
waarin wordt geregeld dat de medische keuring van (aanstaande)
werknemers gericht moet zijn op wat relevant is voor uitoefening van
de functie die de betrokken werknemer krijgt en niet bedoeld is om
een ziekterisico te schatten ten behoeve van de werkgever, werd aan-
genomen met algemene stemmen.

Over de Wet medische experimenten (officieel de Wet medisch
wetenschappelijk onderzoek) is langdurig enheftig gedebatteerd,met
name over de vraag of het ooit acceptabel kan zijn om wilsonbekwa-
me proefpersonen (demente bejaarden, kinderen, zwakzinnigen)
bloot te stellenaaneenmedisch-wetenschappelijkonderzoek.Uitein-
delijk werd–unaniem–besloten dat dit mogelijk zou moeten zijn als
het experiment in kwestie een geringe belasting zou betekenen voor
de proefpersoon en als het onderzoek naar zijn aard niet kon worden
uitgevoerd met handelingsbekwame personen (denk aan onderzoek
naar het verloop en eventuele genezing van de ziekte van Alzheimer;
het is voorstelbaar dat dergelijk onderzoek alleen kan worden uitge-
voerd als Alzheimerpatiënten fungeren als proefpersoon).

Ook over de Wet orgaandonatie is zeer uitvoerig gediscussieerd,
met name over het te kiezen ‘systeem voor postmortale orgaandona-
tie’. Moest men kiezen voor een ‘geen bezwaarsysteem’, waarin iede-
re overledene als potentiële donor wordt beschouwd, tenzij hij bij le-
ven heeft aangegeven dat niet te willen (het Belgische systeem), of
voor een toestemmingssysteem waarbij de overledene slechts donor
kan zijn na uitdrukkelijke toestemming van de donor zelf (bijvoor-
beeld via een donorcodicil) of van zijn nabestaanden. Na een opval-
lend spannend parlementair debat, waarin het cda nog enkele malen
van positie dreigde te wisselen, werd, opnieuw met bijna algemene
stemmen, een variant van het toestemmingssysteem vastgelegd in de
wet.

Duidelijk komt uit de tabel naar voren dat het aantal morele wetten
waarover sterk verdeeld gestemd is in de Tweede Kamer (de in de
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tabel gearceerde delen) is toegenomen na het aantreden van de paarse
coalitie. Het is de vraag waardoor dat precies komt. Je zou de reeks
van wetten kunnen verdelen in vier groepen:

1. wetten die met (bijna) algemene stemmen zijn aangenomen (bij-
voorbeeld het verbod op commercieel draagmoederschap);

2. wetten die zijn aangenomen zonder steun van de orthodox-
christelijke fracties, maar met steun van het cda of zijn voorlopers
(bijvoorbeeld de Algemene wet gelijke behandeling uit 1993);

3. wetten waar ‘coalitie-politiek’ over is gestemd, dat wil zeggen:
wetten waar het cda en de toenmalige coalitiepartner het over eens
waren geworden, en waar de niet-confessionele partijen die niet in de
coalitie zaten niet mee akkoord gingen (bijvoorbeeld de Wet afbre-
king zwangerschap);

4. wetten waar ‘antithetisch’ over is gestemd, dat wil zeggen: wet-
ten waar de confessionele fracties inclusief het cda tegen waren en
de niet-confessionele fracties voor (bijvoorbeeld de opheffing van het
bordeelverbod).

Aan het percentage categorie 1-wetten lijkt met de komst van paars
niet veel te zijn veranderd. Binnen de drie andere categorieën heeft
een hergroepering plaatsgevonden. Het lijkt erop dat de categorieën
2 en 3 ten tijde van paars zijn vervangen door categorie 4-wetten. Dat
kan twee logische oorzaken hebben. Het kan zijn dat categorie 4-
wetten aanzienlijk radicaler en liberaler zijn dan categorie 3-wetten
(‘paars ontkerstent de samenleving’). Het kan echter ook zo zijn dat
het cda zich in de oppositie vrij voelt om terug te vallen op zijn con-
fessionele wortels en dat men wetten waar men eventueel als rege-
ringspartij wel verantwoordelijk voor had willen zijn in de oppositie
niet wenst te accepteren, met andere woorden: wat vroeger in cate-
gorie 2 zou zijn gevallen komt nu terecht in categorie 4 (‘cda schuift
op naar kleine confessionele partijen’).Welk van de twee verklaringen
is het meest plausibel?

rpf-Tweede-Kamerlid André Rouvoet denkt dat aan de houding
van het cda niet veel veranderd is.Vanuit zijn orthodox-christelijke
visie betreurt hij dat.Tot zijn teleurstelling is het cda meestal geneigd
het ooit gesloten compromis met seculiere coalitiepartners tot zijn
eigen visie te maken. In het debat over de liberalisering van de win-
kelsluitingstijden verdedigde het cda de positie die het als regerings-
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partnerooit had ingenomen: de zondagsrustmoet gerespecteerdwor-
den, maar hoeft niet absoluut te zijn; een beperkt aantal koopzonda-
gen per jaar was voor het cda acceptabel. In het debat over euthana-
sie stond het cda achter de euthanasieregeling uit de Wet op de lijk-
bezorging, aangenomen in 1993, tijdens het laatste kabinet-Lubbers.
Rouvoet: ‘Dat roept de vraag op of het compromis van destijds ei-
genlijk wel een compromis was, of eenvoudigweg het cda-standpunt
weergaf. De essentie van een compromis is toch dat je eigen stand-
punt, de eigen norm daarin slechts ten dele terug te vinden is?Welke
noodzaak is er dan om in een nieuwe situatie van dat compromis, die
‘‘ontmoeting halverwege’’ de nieuwe norm te maken?’17

Daar staat tegenover dat het cda bij niet eerder geregelde issues
soms om ogenschijnlijk minder belangrijke redenen tegenstemde.
Men onthield zijn steun aan de Wet geregistreerd partnerschap–ter-
wijl deze partnerschapsregistratie volgens het cda toch als een eigen
troetelkind moest worden beschouwd–omdat paars besloot het gere-
gistreerd partnerschap ook open te stellen voor heteroseksuele pa-
ren.18 Men stemde tegen de opheffing van het bordeelverbod omdat
paars weigerde bij amendement vast te leggen dat gemeenten ook
konden besluiten geen bordeel toe te laten op hun grondgebied (de
zogeheten nul-optie).19 Men stemde tegen deWet foetaal weefsel. In
die wet wordt geregeld dat geaborteerde foetussen, uiteraard na toe-
stemming van de vrouw, zouden kunnen worden gebruikt voor we-
tenschappelijk onderzoek. Het cda sloot zich aan bij de terzake door
de kleine confessionele partijen gevolgde redenering dat dit soort on-
derzoek abortussen legitimeert en wellicht zelfs uitlokt, een idee dat,
met alle respect, toch enigszins bizar aandoet.20 Het lijkt vergezocht
te denken dat een vrouw haar zwangerschap makkelijker zal laten
afbreken vanwege het nut van de foetus voor wetenschappelijke on-
derzoekers.

Sowieso lijkt de door Rouvoet geconstateerde geneigdheid van het
cda om zich te vereenzelvigen met eerder gesloten compromissen
minder aanwezig bij de abortuswetgeving. Met enige regelmaat be-
toogt het cda dat de Wet afbreking zwangerschap geëvalueerd zou
moeten worden.21 Abortus is volgens de waz toegestaan ‘indien de
noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt’ en de arts de
handeling slechts verricht ‘indien deze op grond van zijn bevindingen
verantwoord is te achten’. In de toelichting op de wetstekst wordt de
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verantwoordelijkheid voor de beslissing echter nadrukkelijk bij de
vrouw gelegd. De arts dient zich er slechts van te vergewissen dat zij
een weloverwogen keuze heeft gemaakt, ‘in het volle besef van haar
verantwoordelijkheid voor het ongeboren leven’. Uit verslagen van
de Inspectie blijkt dat in de praktijk wordt uitgegaan van het principe
dat de vrouw beslist: ‘De medewerkers in de abortusklinieken om-
schrijven het ‘‘vaststellen’’ van de noodsituatie van de cliënten als een
van de moeilijkste onderdelen van het werk. De intakers besteden hier
in het gesprek met de vrouw veel aandacht aan. Het uitgangspunt
daarbij is dat de vrouw beslist over haar eigen situatie. De hulpverle-
ner is behulpzaam bij de afwegingen in de gegeven situatie en het
daaropvolgend besluit. (...) Bij twijfel door de intaker over de vrijheid
van de vrouw in haar beslissing wordt veelal een tweede gesprek ge-
voerd zonder partner of ouder(s). Een enkele maal blijkt daarna de
uitkomst van de besluitvorming anders.’22 Het verzoek om een wets-
evaluatie van het cda suggereert dat deze partij het zo niet had be-
doeld. Weliswaar is men nog niet geneigd op basis van gegevens van
de Inspectie ronduit te pleiten voor wijziging van de Wet afbreking
zwangerschap, maar wellicht zou men wel toe willen naar een andere
uitleg van de wet in de praktijk.

Een liberale ethiek?

Hoe ziet de liberale ethiek er inhoudelijk uit? Ere wie ere toekomt:
de kleine confessionele partijen geven veelvuldig blijk van een scherp
inzicht op dit terrein. In parlementaire debatten over ethische onder-
werpen speelt zich met enige regelmaat de volgende gestileerde dia-
loog af (ik neem hier het homohuwelijk als voorbeeld, maar analoge
ondervragingen kunnen worden bedacht voor de Euthanasiewet, de
Winkelsluitingswet en andere morele issues):23

Kamerlid van een der kleine confessionele fracties: ‘De regering meent
dat zij er een moreel-neutrale ethiek op na houdt. Een ethiek van zelf-
beschikking, waarin iedere burger kan uitmaken wat goed voor hem is.
De moraal die de regering in het onderhavige wetsvoorstel wil codifice-
ren is echter helemaal niet zo neutraal als het paarse kabinet wel denkt.
En van totale zelfbeschikking is ook al geen sprake. De regering denkt
bijvoorbeeld dat het neutraal is om het huwelijk open te stellen voor
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homoseksuele paren. Maar zij peinst er niet over om polygame huwelij-
ken mogelijk te maken.Waarom niet als zelfbeschikking het enige uit-
gangspunt is? Dan mogen mensen toch zeker zelf weten of zij liever in
een polygaam verband leven? Als je een echt neutrale staat wilt hebben
kun je het burgerlijk huwelijk beter helemaal afschaffen.’

Paarse bewindspersoon: ‘Zover wij hebben kunnen nagaan bestaat er
nauwelijks behoefte aan legalisering van polygamie. Met het homohu-
welijk daarentegen gaat voor vele homo’s een lang gekoesterde wens in
vervulling. De meerderheid van de Nederlandse burgers is ook voor
openstelling van het huwelijk voor homoseksuele medeburgers. Af-
schaffing van het burgerlijk huwelijk is wellicht nog neutraler, maar met
afschaffing van het burgerlijk huwelijk zouden wij vele Nederlanders
iets ontnemen wat hen enorm dierbaar is.’

Kamerlid van een der kleine confessionele fracties: ‘Ik constateer dat
we dus niet in een land leven met een neutrale overheid, die niet wenst
te moraliseren. We leven in een land met een humanistische overheid
die haar eigen denkbeelden dwingend op wil leggen. Mij wordt voort-
durend voorgehouden dat ik niet mag moraliseren, maar de paars-libe-
rale overheid moraliseert net zo hard.’

Beschouwen we deze dialoog met een politiek-strategische bril, dan
is het een raadsel wat de kleine confessionele fracties ermee denken
te bereiken.Wat stellen zij zich voor?

Inhet nauwgebrachte paarse bewindspersoon: ‘Degeachte afgevaardig-
de heeft helemaal gelijk. Ons beleid is niet moreel-neutraal, en het is
ook geen consequente uitwerking van het zelfbeschikkingsrecht. Ik
proef dat de geachte afgevaardigde van de Christenunie eigenlijk wil
suggereren dat onze ethiek een inconsistent samenraapsel is van ad-hoc-
argumenten en ik onderschrijf dat. We doen er beter aan ons alsnog
weer te baseren op bijbelse waarden en christelijke beginselen.’

Veel logischer is dat de ondervraging door de kleine confessionele
fracties leidt tot een verdere secularisering of radicalisering van de
paarse plannen.

Aan het denken gezette paarse bewindspersoon: ‘Daar heeft de geachte
afgevaardigde wel een punt te pakken. Ik ben hem zeer erkentelijk voor
deze scherpe analyse. Over de legalisering van polygamie en over de to-
tale afschaffing van het huwelijk zullen wij ons nog nader beraden. La-
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ten we de legalisering van het homohuwelijk intussen beschouwen als
een eerste stap op een weg die leidt naar een volledige zelfbeschikking
en een werkelijk neutrale overheid.’

Het enige concrete resultaat dat de kleine christelijke fracties kunnen
boeken met deze tactiek is een uitzonderingspositie voor hun eigen
achterban.

Meedenkende paarse bewindspersoon: ‘De geachte afgevaardigde heeft
wel een beetje gelijk met zijn observatie dat ons beleid niet helemaal
neutraal is en ook kan worden gezien als een samenstel van opinies zoals
die leven bij de meerderheid van de Nederlandse burgers. Tegen die
achtergrond is het terecht dat Christenunie en sgp vragen om uitzonde-
ringsregels voor hun orthodox-confessionele kiezers. Ik heb deVereni-
ging Nederlandse Gemeenten verzocht een en ander zo te organiseren
dat ambtenaren van de burgerlijke stand die gewetensbezwaren hebben
tegen het homohuwelijk een dergelijk huwelijk niet hoeven te sluiten.’

Het is echter de vraag of je, om dit soort uitzonderingen te kunnen
bedingen, paarse bewindslieden zou moeten confronteren met hun
eigen inconsistenties. Simpelweg ruimte vragen voor de wensen van
een klein, maar toch substantieel deel van de bevolking zou heel wel
voldoende kunnen zijn.

Politiek-strategisch mag het gedrag van de kleine christelijke frac-
ties onbegrijpelijk zijn, inhoudelijk is hun stelling dat de paarse ethiek
niet kan worden beschouwd als de perfecte uitwerking van de princi-
pes van zelfbeschikking en politieke neutraliteit volkomen juist. Het
is evident dat de paarse ethiek neutraler is en meer ruimte laat voor
individuele keuzes dan een meer of minder confessioneel gekleurde
ethiek: je mag trouwen met je homoseksuele partner, je mag je win-
kel op zondag open houden, je eventuele wens tot levensbeëindiging
kan onder omstandigheden ingewilligd worden, je mag je brood ver-
dienen door een bordeel te exploiteren. En als je dat allemaal niet
wilt, trouw je gewoon met iemand van de andere kunne, ga je op
zondag naar de kerk, draag je je lijden tot het laatste einde en word je
een brave accountant op een kantoor. Natuurlijk zou menige christen
liever leven in een wereld waar helemaal geen homohuwelijken
werden gesloten, waar geen euthanasie zou plaatsvinden, en waar
prostitutie actief werd tegengegaan. In politiek-filosofisch jargon:
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deze christenen hebben other regarding preferences. Je hebt self regarding
preferences, voorkeuren over hoe je je eigen leven wilt vormgeven en
‘other regarding preferences’, voorkeuren ten aanzien van de inrich-
ting van andermans leven. Die laatste zijn trouwens niet voorbehou-
den aan religieuze burgers. Sommige milieubewuste progressieven
willen niet alleen zelf een vegetarisch, macrobiotisch, autoloos leven
leiden, maar zouden het liefst zien dat hun medeburgers deze levens-
stijl ook zouden aannemen. Een liberale moraal van neutraliteit en
zelfbeschikkinghonoreert veel ‘self regardingpreferences’,maar biedt
veel minder ruimte voor ‘other regarding preferences’. Er zit in een
liberale moraal dus een ingebouwde bias ten nadele van personen die
er veel ‘other regarding preferences’ op na houden. Zelfs als paars zou
hebbengekozenvooreenvolmaakt liberaleethiekvanzelfbeschikking
en neutraliteit, dan nog zouden de confessionele fracties zich tekort-
gedaan hebben kunnen voelen (is het wel eerlijk om ‘self regarding
preferences’ hoger aan te slaan dan ‘other regarding preferences’?).

Maar, als gezegd, met enkel zelfbeschikking en neutraliteit kunnen
we niet de hele paarse ethiek in kaart brengen. Daar moeten tenmin-
ste drie andere elementen aan worden toegevoegd, die deels overlap-
pen en met elkaar samenhangen, maar toch ook afzonderlijk kunnen
worden waargenomen.

1. Paars is, net als kabinetten met confessionele partijen, geneigd tot
het verbieden van ‘enge dingen’.

2. Paars legaliseert de publieke opinie (ook waar die niet liberaal is).
3. Een groot deel vande paarse normering is medisch-professionele

regulering met daarbij passende medisch-professioneel getrokken
grenzen.

Ad 1. Paars verbiedt enge dingen.

Op medisch-technologisch terrein doen zich met enige regelmaat
ontwikkelingen voor die leiden tot angstvisioenen, ongetwijfeld ge-
kleurd door veelgelezen boeken en veelbekeken films:The Boys from
Brasil, Brave New World, Frankenstein en meer recent de medische
thrillers van Robin Cook. Technieken als klonen, het creëren van
mens-dier-combinaties enkiembaangentherapie (ingrijpen inhet ge-
netisch materiaal van het nageslacht) doen velen al huiveren bij voor-
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baat. Een dergelijke intuïtieve afkeer is niet erg liberaal of rationeel.
Vooruitstrevende bio-ethici van Angelsaksische huize als John Harris
of H.Tristram Engelhardt doen er alles aan om aan te tonen dat der-
gelijke intuïties geen adequate leidraad zijn bij het opstellen van wet-
of regelgeving.24 De liberale politiek-filosoof Brian Barry typeerde
dit soort gevoelens van intuïtieve afkeer ten aanzien van handelingen
die geen enkele rechtstreekse schade opleveren voor bestaande perso-
nen als ‘a sort of religious hangover’.25 Ook in Nederland doet meni-
ge liberale bio-ethicus zijn of haar best om uit te leggen dat er op de
argumenten contra klonen en andere enge dingen het nodige valt af
te dingen.26

Wie zou menen dat een paars kabinet geen pogingen in het werk
zou stellen om enge dingen te verbieden op intuïtief-emotionele
gronden komt echter bedrogen uit. In de recent ingediende paarse
Embryowet wordt een groot aantal enge dingen categorisch verbo-
den. Het wordt onder meer verboden ‘handelingen met geslachtscel-
len of embryo’s te verrichten met het oogmerk van de geboorte van
genetisch identieke menselijke individuen’, ‘het genetisch materiaal
van de kern van menselijke kiembaancellen opzettelijk te wijzigen’,
‘een menselijke en een dierlijke geslachtscel samen te brengen met het
oog op het doen ontstaan van een meercellige hybride’, en ‘een em-
bryo buiten het menselijk lichaam zich langer dan veertien dagen te
laten ontwikkelen’. Dergelijke handelingen heten in de memorie van
toelichting ‘in strijdmet de menselijkewaardigheid’ enniet getuigend
van ‘respect voor het menselijk leven’.27 Huub Schellekens schreef in
1995 al dat de plannen van de paarse partijen op het terrein van de
genetica niet veel verschilden van die van het cda en dit lijkt nog
steeds het geval te zijn.28

Typerend in dit verband is ook dat juist onder paars (en met alge-
mene stemmen) de zogeheten Wet op de bijzondere medische ver-
richtingen is aangenomen, die de minister de bevoegdheid geeft om
een medische verrichting direct te verbieden indien deze, ‘gezien de
maatschappelijke, ethische of juridische aspecten ongewenst is’.29

Lees: enge dingen kunnen zo nodig meteen de kop in worden ge-
drukt. De minister maakte van haar nieuwe bevoegdheid direct ge-
bruik om geslachtskeuze om niet-medische redenen (zoals plaatsvond
in de Utrechtse genderkliniek) aan banden te leggen.30
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Ad 2. Paars legaliseert de publieke opinie.

Rouvoet en zijn geestverwanten hebben zonder meer gelijk waar zij
betogen dat paars lang niet altijd probeert om in morele issues zo libe-
raal mogelijk te zijn en zoveel mogelijk ruimte te laten voor individu-
ele zelfbeschikking. Met enige regelmaat beroepen de paarse partijen
zich in plaats daarvan op de opinie van de meerderheid van de bevol-
king en die is niet altijd liberaal. Rouvoet: ‘Actuele illustraties (...)
kunnen gevonden worden in de steun van d66 voor rookverboden,
de verontwaardiging van liberalen en democraten over de kooige-
vechten in Emmen, het verbod op harddrugs en de weigering van
publieke erkenning van polygamie’. Deze lijst laat zich gemakkelijk
uitbreiden.

Het fraaiste voorbeeld is opnieuw te vinden in de Embryowet. Een
van de belangrijkste discussies (wellicht zelfs de belangrijkste) over
embryo-onderzoek heeft betrekking op de vraag wat voor embryo’s
je daarvoor mag gebruiken. Mag je alleen onderzoek doen met zoge-
heten ‘restembryo’s’ die overblijven na een reageerbuisbevruchting
en niet meer worden gebruikt voor een zwangerschap? Of mag je
ook embryo’s speciaal vooronderzoek creëren?De ontwerpEmbryo-
wet houdt het op de volgende redenering: Op dit moment is er in de
samenleving nog ‘onvoldoende draagvlak’ voor het speciaal kweken
van embryo’s.We zullen dit dan ook vooralsnog verbieden. Over drie
of vijf jaar is de maatschappelijke opinie wellicht veranderd en daar-
om wordt in de wet de mogelijkheid ingebouwd om de verbodsbepa-
ling na die termijn weer op te heffen.31

Een opmerkelijk staaltje van ‘publieke opinie denken’ is ook te
vinden in de parlementaire behandeling van de Embryowet. De vvd-
fractie is ter ore gekomen dat circa twee miljoen Nederlanders gelo-
ven in reïncarnatie. Dit heeft de Stichting Groei-Wijzer aan deTwee-
de Kamer laten weten. Deze stichting weet bovendien ‘dat het klone-
ren van mensen ingaat tegen de wetten van de kosmos en de kern van
het leven, het reïncarnatieproces, onomkeerbaar zou onderbreken.’
Ook het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap acht kloneren in
strijd met de uniciteit van de mens. ‘De leden van de vvd-fractie me-
nen – in navolging van de oproep van collega Tara Singh Varma in
haar afscheidsinterview–dat depolitiek als vertegenwoordigervanhet
volk, zich niet mag afkeren van hetgeen spiritueel in Nederland
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leeft.’32 Zo’n passage suggereert toch een beetje dat de vvd bereid is
haar liberale beginselen bij te stellen in spirituele richting als een sub-
stantieel deel van de bevolking daar behoefte aan zou hebben.

Frappant is voorts de parlementaire behandeling van de Wet do-
norgegevens kunstmatige inseminatie. Tijdens de plenaire behande-
ling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer begon Kamerlid Hal-
sema van GroenLinks haar uiteenzetting met een terugblik op de ge-
schiedenis van dit wetsvoorstel. Het wetsontwerp werd ingediend in
1993 door de toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin (cda).
Halsema citeert zijn memorie van toelichting: ‘Het niet weten en niet
kunnen weten wie je vader en moeder zijn, grijpt velen, in het bij-
zonder degene die dat overkomt, zeer diep aan. Kennis omtrent de
afstamming biedt mensen een basis. Ontbreekt die basis, dan missen
mensen een bouwsteen die hen een dieper inzicht in zichzelf zou
kunnen geven.’ Destijds, aldus Halsema, werd daar door niet confessi-
onele partijen (zij noemt met name de vvd en GroenLinks) met eni-
ge scepsis op gereageerd.33 Destijds, mag men aannemen, ging de
aandacht meer uit naar de behoeften van kinderloze paren die waren
aangewezen op de spermabank en naar de wensen van spermadono-
ren zelf. Mochten kinderloze paren niet zelf beslissen of zij hun kind
van een bekende of van een anonieme donorvader wilden betrekken?
Mochten donoren niet zelf uitmaken of zij onbekend wilden blijven
voor hun kunstmatig verwekte nakomelingen? Inmiddels is echter ‘de
tijdgeest veranderd’; men rept wel over een ‘Spoorlooseffect’, naar
het gelijknamige kro-programma waarin geadopteerde kinderen op
zoek gaan naar hun biologische ouders. Die veronderstelde verschui-
ving in de publieke opinie in de richting van een recht van het kind
om zijn wortels te kennen – een verschuiving in de richting van de
confessionelepartijen–weegt blijkbaar zwaarderdandekeuzevrijheid
van ongewenst kinderloze paren en de voorzienbare schaarste bij de
spermabank waarmee zij zullen worden geconfronteerd.34

Een laatste voorbeeld van het publiekeopiniedenken. In de parle-
mentaire behandeling van de Euthanasiewet werd veel aandacht be-
steed aan de vraag of alle typen lijden grond konden zijn voor eutha-
nasie. Deze vraag speelt al sinds het arrest-Chabot uit 1994. Psychiater
Chabot hielp een diep ongelukkige vrouw die twee zoons verloren
had, haar leven te beëindigen. In het arrest van de Hoge Raad werd
aangenomen dat mevrouw Boomsma leed aan een onbehandelbare
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psychiatrische stoornis.Chabotkreeggeen strafopgelegd.Chabotzelf
benadrukte echter een en andermaal dat zijn patiënte juist niet
psychisch ziek was geweest.Wanhoop, ongeluk en rouw om de dood
van je kinderen zijn geen ziekten. Dat deed de vraag rijzen in hoever-
re ook niet zieke mensen een beroep zouden kunnen doen op een
arts voor hulp bij zelfdoding. Die vraag werd weer hoogst actueel
toen huisarts Sutorius werd vervolgd voor hulp bij de zelfdoding van
ex-senator Brongersma, die in de media werd beschreven als een man
die levensmoe, oud en der dagen zat was. Kon dat voldoende grond
zijn voor hulp bij zelfdoding, of moest er voor medische hulp bij het
sterven toch sprake zijn van lijden met een pathologische oorzaak?

Een regime dat geen onderscheid maakt tussen soorten lijden zou
je vermoedelijk liberaler moeten noemen dan een systeem dat dat wel
doet. Minister Borst van vws leek aanvankelijk de liberale lijn te kie-
zen. Zij was van oordeel dat de oorzaak van iemands lijden er niet toe
mocht doen. Het kabinet koos echter krachtig voor de lijn ingezet
door minister Korthals van Justitie, die in de parlementaire stukken
van de Senaat verschillende keren met nadruk staat opgetekend:
‘Over lijden dat voortvloeit uit een andere dan een medische context
behoort niet door een arts te worden geoordeeld. Een dergelijk lijden
gaat het terrein van de medicus te buiten.’35 Ofschoon de publieke
opinie (dan wel het draagvlak onder de bevolking) bij mijn weten
niet is ingezet om deze keuze te motiveren of te ondersteunen, had
dit wel degelijk gekund. Uit recent opinieonderzoek van Van Hol-
steyn en mijzelf blijkt dat Nederlandse burgers een duidelijk onder-
scheid maken tussen lijden dat wel en lijden dat niet voldoende grond
is voor euthanasie of hulp bij zelfdoding.Wij legden onze responden-
ten een casus voor vergelijkbaar met die van mevrouw Boomsma en
senator Brongersma en het overgrote merendeel van hen gaf aan hulp
bij zelfdoding in dergelijke situaties niet acceptabel te vinden.36 Zij
lijken precies dezelfde grens te trekken die het paarse kabinet in zijn
toelichtingen op de wet heeft aangegeven.

Ad 3. Medisch-professionele regulering.

Paars is niet altijd en niet alleen maar liberaal. Paars verbiedt ook ‘en-
ge dingen’ en paars is soms geneigd zich te voegen naar de (veronder-
stelde) wil van de meerderheid van de bevolking of die nu wel of niet
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liberaal is. Ten slotte lijkt paars ook niet te willen breken met een
reeds lang bestaande traditie van medisch-professionele regulering en
medisch-professionele indicatiestelling.

In een interessante bijdrage aan een bundel over de regulering van
morele kwesties in de Verenigde Staten en Nederland typeert rechts-
socioloog John Griffiths de regulering van euthanasie in Nederland
als volgt: ‘Apart from the duty to report, which long antedated the
development of regulation concerning euthanasia, the rules that now
apply to euthanasia emerged within the medical profession itself and
were later adopted by the courts in the context of criminal prosecuti-
ons.The courts–especially the Supreme Court–have formulated the
defence of justification available to a doctor in a way that explicitly
acknowledges the primacy of medical ethics and professional stan-
dards.’ De inmiddels door het parlement aangenomen Euthanasiewet
kan volgens Griffiths worden gezien als de uitkomst van ‘a process of
self-regulation which has been going on for more than twenty years
already.’37 De parlementaire behandeling van de Euthanasiewet lijkt
de lezing van Griffiths te bevestigen. Een en andermaal wordt bena-
drukt dat het recht op zelfbeschikking weliswaar een belangrijk on-
derliggend principe van de wet is, maar niet het enige. Minstens even
belangrijk is het oordeel van de arts, diens inschatting van het lijden
van de patiënt. De uitkomst van de discussie over soorten lijden die
hierboven de revue passeerde kan niet alleen worden beschouwd als
een bevestiging van de publieke opinie, maar ook als een herbevesti-
ging van de keuze voor medisch-professionele regulering: lijden met
een medische oorzaak is een grond voor euthanasie of hulp bij zelf-
doding, maar lijden waar de medicus net zo veel of net zo weinig
verstand van heeft als ieder ander, hoeft niet door die medicus te wor-
den opgelost. DeKoninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevorde-
ring van de Geneeskunst (knmg) nam dit standpunt in 1992 nadruk-
kelijk in.38

Waar het gaat om levensbeëindigend handelen dat niet valt binnen
de definitie van euthanasie, zoals levensbeëindiging bij zwaar defecte
pasgeborenen en comapatiënten, bevindt de normering zich nog ge-
heel in het stadium van de professionele zelfregulering: rapporten van
de knmg en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde,
protocollen in ziekenhuizen. Paars lijkt niet van plan de normvor-
ming in deze kwesties zelf ter hand te nemen.
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Een ander goed voorbeeld van een keuze voor medisch-professio-
nele regulering is de paarse aanpak van late zwangerschapsafbreking.
Het komt in Nederland niet vaak, maar toch met enige regelmaat,
voor dat laat in de zwangerschap wordt vastgesteld dat de foetus niet
levensvatbaar is of zeer zwaar gehandicapt zal zijn. Onder die omstan-
digheden willen vrouwen soms hun zwangerschap niet uitdragen. Zij
vragen hun arts om de bevalling vroegtijdig in te leiden. Een dergelij-
ke hele late abortus valt buiten de criteria van deWet afbreking zwan-
gerschap. Mag het misschien toch? De ministers Korthals en Borst
stelden in 1996 een overleggroep Late zwangerschapsafbreking in,
bestaande uit artsen en andere deskundigen. De door deze overleg-
groep bedachte regeling zal zijn weerslag krijgen in een algemene
maatregel van bestuur. Daarin wordt voorgesteld om late zwanger-
schapsafbreking bij niet levensvatbare foetussen als onproblematisch
te beschouwen; het gaat in die gevallen, volgens de bewindslieden,
om een kind dat alleen maar iets eerder overlijdt dan de natuur had
voorzien.Voor ongeborenen die wel levensvatbaar zijn maar een bij-
na ondraaglijk leven tegemoet gaan wordt het medisch-professionele
oordeel doorslaggevend: de arts beslist of een door de vrouw gewen-
ste zwangerschapsafbreking te rechtvaardigen is en zijn beslissing
wordt achteraf getoetst door een commissie.39 Hier is dus geen kwes-
tie van een paarse keuze voor baas-in-eigen-buik of baas over eigen
leven.

Een laatste voorbeeld. Op het terrein van de genetica doen zich
allerlei technologische ontwikkelingen voor die de weg kunnen ope-
nen naar wat wordt aangeduid als ‘voorspellende geneeskunde’. Het
zal steeds vaker mogelijk worden vast te stellen of individuen een
erfelijke aanleg hebben voor bepaalde ziekten of aandoeningen. Het
zal ook steeds beter lukken om een dergelijke aanleg vast te stellen bij
een foetus.Wat moeten we aan met dat soort technieken?40 Grofweg
kunnen we twee kanten uit. Je kunt proberen de voorspellende ge-
neeskunde zo goed en zo kwaad als het gaat in te passen in het model
van de klassieke, curatieve geneeskunde. Je laat het dan over aan de
professie–en aan de Gezondheidsraad–om per test te bepalen of deze
een nuttige bijdrage kan leveren aan een belangrijk gezondheidspro-
bleem. Als dat het geval is, wordt zo’n test onderdeel van het stan-
daardpakket dat elke burger krijgt aangeboden–waarbij altijd wordt
aangetekend dat men dat aanbod ook in alle vrijheid af kan slaan– .
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Je zou echter ook kunnen proberen om de voorspellende geneeskun-
de los te laten in een gereguleerde markt, waar elke burger zelf zou
kunnen bepalen wat hem een nuttige test lijkt en waar verschillende
genetische centra verschillende testpakketten aanbieden.41 De tweede
mogelijkheid lijkt liberaler dan de eerste. Paars lijkt echter nadrukke-
lijk te kiezen voor de eerste optie. Men is blij met de manier waarop
in de beroepsgroep criteria en indicaties worden opgesteld voor pre-
natale diagnostiek, men is blij met de consensus die daar wordt be-
reikt.42 Minister Borst schrijft in haar uitvoerige beleidsnota ‘De toe-
passing van genetica in de gezondheidszorg’: ‘Het veld heeft in mijn
ogen de taak voor voorspellend genetisch diagnostisch onderzoek een
standaard uit te werken. De consensus over indicaties moet aangeven
wanneer en onder welke condities dergelijke diagnostiek geëigend is.’
En: ‘het handelen van de hulpverlener conform de professionele stan-
daard biedt uitkomst voor onterechte verzoeken van patiënten om
genetisch diagnostisch onderzoek, waarvoor geen directe aanleiding
is, en voor verzoeken, waarbij de belasting bij een ongunstige uitslag
hoger lijkt dan het nut.’43 Daar is geen woord Spaans bij, en het is een
duidelijke keuze voor medisch-professionele regulering van de voor-
spellende geneeskunde.

Conclusie

We kunnen concluderen dat het aantal morele kwesties op de politie-
ke agenda met de komst van paars gegroeid is. Bij die issues zitten
bovendien meer onderwerpen die door de politiek zelf op de agenda
zijn geplaatst. In het prepaarse tijdperk werden morele issues vaker
vanuit de maatschappij of door hogerhand (Europese regelgeving) op
het bordje van de nationale politiek gelegd.

Ook onder paars zijn er nog steeds morele issues waarover een vrij-
wel volledige consensus wordt bereikt in de Tweede Kamer. Niette-
min wordt er met enige regelmaat ‘antithetisch’ gestemd. Het valt
niet goed uit te maken of dit komt doordat de betreffende kwesties op
een uiterst liberale manier worden geregeld of doordat het cda zich
in de oppositie minder gouvernementeel opstelt en geneigd is een
eigen positie te kiezen en daaraan vast te houden.Vermoedelijk is het
allebei een beetje waar.

De paarse ethiek is liberaler dan het ethisch beleid van kabinetten
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in het prepaarse tijdperk.Vrijheid, zelfbeschikking en neutraliteit zijn
echter niet de enige principes waar de paarse ethiek op gebaseerd is.
Paars is daarnaast (net als andere kabinetten) geneigd om zaken die
stuiten op intuïtieve weerstand (als klonen en het maken van mens-
dier combinaties) te verbieden, paars volgt met enige regelmaat de
publieke opinie, ook waar deze niet als uitgesproken liberaal kan
worden aangemerkt en paars lijkt geenszins van plan te breken met de
hier bestaande traditie van medisch-professionele regulering.

We zijn wel van God los, maar dat betekent niet dat er aan de indi-
viduele zelfbeschikking geen enkele grens meer wordt gesteld.
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casper van ewijk

Zondagskind of wonderkind? De economie van paars

Zeven jaar paars hebben de economie geen slecht gedaan. Geholpen
door de voorspoedige internationale conjunctuur is het doel van het
eerste paarse kabinet, ‘werk, werk, werk’, ruimschoots bereikt. On-
danks de flinke groei van het arbeidsaanbod (met name vrouwen), is
de werkloosheid gedaald tot het laagste niveau in de afgelopen 25 jaar.
De daling is zo sterk, dat we op dit moment eerder te kampen hebben
met een te krappe arbeidsmarkt dan met een te ruime.

Uit macro-economisch oogpunt kunnen de jaren 1994-2001 zon-
der twijfel worden bijgeschreven als een van de succesvollere perio-
den in de geschiedenis. Zeker wat betreft de werkgelegenheid. Maar
ook op andere fronten staat de economie er sterk voor. De overheids-
financiën zijn grotendeels op orde, de staatsschuld daalt, en het lijkt–
volgens sommigen – zelfs al mogelijk om de strakke fiscale teugels
weer enigszins te laten vieren.

In economisch opzicht heeft het paars niet tegengezeten. De gun-
stige internationale conjunctuur, tezamen met een goede startpositie,
hebben de basis gelegd voor de oogst van paars. Met het conjuncture-
le herstel is de Nederlandse economie definitief uit het diepe dal van
de jaren tachtig gekropen. Jarenlange loonmatiging had een stevig
fundamentgelegdonderversterkingvande internationaleconcurren-
tiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Dankzij de gunstige
startpositie kon Nederland dubbel profiteren van de internationaal
aantrekkende conjunctuur. Ook op andere fronten was de uitgangs-
positie gunstig. Er was een flinke structurele verbetering op de ar-
beidsmarkt gerealiseerd, met name door versobering van de sociale
zekerheid en verlaging van de lastendruk. Ten slotte, waren ook de
overheidsfinanciën in de voorafgaande kabinetten op een houdbaar
spoor gebracht.Was paars dan een zondagskind?

Dit schetst de context; het is niet mogelijk of juist om paars hierop
af te rekenen. De hamvraag is wat paars met deze gunstige omstan-
digheden heeft gedaan. Is er voldoende gebruikgemaakt van de hoog-
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conjunctuur om de economie structureel te versterken. Heeft paars
de solide lijn van economische stabilisatie vast weten te houden? En
meer op de toekomst gericht: hoe staat het met de verdere groeimo-
gelijkheden? Is Nederland voldoende voorbereid op de kennis-eco-
nomie?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zullen we eerst wat uit-
gebreider kijken naar het karakter van de groei van de jaren negentig.
Vervolgens komt de vraag aan de orde welke bijdrage de paarse kabi-
netten aan de economie hebben geleverd.

Breedtegroei en dieptegroei

Kenmerkend voor de groei in de jaren negentig is dat het vooral om
groei in de breedte ging: we zijn met z’n allen meer gaan werken. De
productiviteit is echter achtergebleven. Op het gebied van technolo-
gische ontwikkeling deed Nederland het matig in vergelijking met
andere landen, en zeker in vergelijking met deVerenigde Staten. On-
danks de revolutie in de informatietechnologie is het groeitempo van
de arbeidsproductiviteit in tijden niet zo laag geweest als in de afgelo-
pen jaren. Vooral de – op het binnenland gerichte – dienstensector
presteert matig.

Voor een deel is dit de keerzijde van het hoge productiviteitsniveau
dat Nederland al had bereikt. Het wordt daardoor moeilijker om de
productiviteit verder te verhogen. Voor een ander deel zou het een
tijdelijke dip kunnen zijn, die te maken heeft met de overgang naar
nieuwe productiemethoden. Maar er lijkt meer aan de hand te zijn.

De trage productiviteitsgroei geeft te denken voor de toekomst.
Technologische ontwikkeling is de motor van economische groei
waarvan Nederland het in de toekomst zal moeten hebben.Veel groei
door inschakeling van werklozen is niet meer te bereiken. Ook de
stijgendeparticipatievanvrouwenbereikt zijn grenzen.Onder jonge-
re vrouwen ligt de participatie al op hoog niveau, vergelijkbaar met
deVerenigde Staten en de Scandinavische landen.Toekomstige groei
moet daarom vooral van hogere arbeidsproductiviteit komen.

Dat het productiviteitsprobleem geen verre toekomstmuziek is,
maar een hard gegeven, blijkt ook uit de cpb-ramingen van de poten-
tiële groei in de komende kabinetsperiode. Deze komen feitelijk niet
uit boven de behoedzame groeiramingen van drie en zeven jaar gele-
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den. De – voor sommigen tegenvallende – groeiverwachtingen zijn
simpel een optelsom van afnemende groei van het arbeidsaanbod en
een matige stijging van de arbeidsproductiviteit.

Je zou kunnen zeggen dat de groei onder de paarse kabinetten
vooral kwantitatief is geweest. Groei in de toekomst zal gekenmerkt
moeten worden door kwalitatieve groei. In de toekomst kan men niet
langer eenvoudig varen op het recept dat in de afgelopen periode zo
succesvol is geweest, namelijk stimulering van het arbeidsaanbod en
inschakeling van inactieven. Er moet nagedacht worden over nieuwe
recepten, gericht op groei door kennis en technologische vernieu-
wing. Dit vereist niet alleen een fundamentele omslag in het denken,
maar ook herstel van de scheefgroei die in de afgelopen periode onder
het motto ‘werk, werk, werk’ op diverse plaatsen is ontstaan.

Werk voor blauw en rood

Dat de veranderde economische situatie tot bijstelling van het beleid
noopt, blijkt al snel onder het tweede paarse kabinet. Dit kabinet
wordt voor een nieuwe opgave gesteld. Eén die ingewikkelder is dan
die van het eerste paarse kabinet. Dit geldt vooral in politiek opzicht.
Het thema van ‘werk, werk, werk’ vormde een ideale basis voor zo-
wel het rood als het blauw van paars i. Dit thema was voor ieder van
de drie betrokken partijen onomstreden: het verbond het blauwe stre-
ven naar versterking van de economie (meer groei) met het rode the-
ma van bestrijding van de werkloosheid (meer werk, de voornaamste
bron van sociale ongelijkheid). Economische en sociale doeleinden
vielen eenvoudig samen, met groei als bindmiddel en activering van
het potentiële arbeidsaanbod als voornaamste instrument.

Naarmate echter verdere groei door inschakeling van inactieven
moeilijker wordt, komt de richting van het beleid opnieuw ter discus-
sie te staan. Er is een omslag nodig van ‘kwantitatieve’ groei naar
kwalitatieve groei, maar hoe...? En in welke richting...? Deze omslag
is niet zo eenvoudig te maken. Het vereist een–soms gevoelige–her-
ijking van het beleid dat in de afgelopen twee decennia zo succesvol
is geweest. De economische agenda verschuift naar andere onderwer-
pen. De nieuwe vragen betreffen veelal de inrichting van de econo-
mie; overheid versus markt; privaat versus collectief; marktwerking
versus regulering. Onderwerpen die moeilijker te vatten zijn in de
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gebruikelijke economische termen als werkgelegenheid en groei van
het nationaal inkomen. Het accent verschuift van de grote thema’s uit
de macro-economie naar ingewikkelder vraagstukken van de wel-
vaartseconomie en institutionele economie. Het is bijvoorbeeld on-
mogelijk om privatisering, de inrichting van het ziektekostenstelsel of
het onderwijs te beoordelen in termen van ‘werkgelegenheidseffec-
ten’ of verandering in het nationaal inkomen. Het gaat dan om fun-
damentele vragen over de afweging tussen rechtvaardigheid (‘equity’)
en efficiency, over marktfalen en overheidsfalen, over de verdeling
tussen zittende bedrijven en nieuwkomers en over de verdeling tussen
oude generaties en generaties die nog geboren moeten worden.Vra-
gen waarvoor geen eenduidige paarse beleidslijn klaar lag. Het zijn
onderwerpen waar geen standaardrecepten voor bestaan en die nieu-
we politieke keuzen vereisen. Het is geenszins gezegd dat de consen-
sus die er bestond over ‘werk, werk, werk’ ook als fundament kan
dienen voor deze nieuwe agenda van onderwerpen. Het is mogelijk
dat oude tegenstellingen, die begraven lagen onder de dekmantel van
‘werk’, in de toekomst weer meer aan de oppervlakte komen.

Werk, werk, werk

Terugkijkend op zeven jaar paars is het herstel van de werkgelegen-
heid verreweg het meest opvallende wapenfeit. Het belang hiervan
kan moeilijk worden onderschat. Terugdringing van werkloosheid
betekent niet alleen extra groei, maar vooral ook vermindering van
sociale ongelijkheid en onzekerheid. Rond het midden van de jaren
tachtig had de werkloosheid onaanvaardbare hoogten bereikt met
cijfers van rond de tien procent. Sindsdien vertoont de werkloosheid
een daling, in 1993 en 1994 even onderbroken door de tijdelijke
groeivertraging na de Duitse hereniging. Na 1994 heeft de daling zich
in versneld tempo doorgezet. In totaal is de werkloosheid tussen 1985
en 2001 met zo’n 7 procent-punten gedaald. Gemiddeld zijn jaarlijks
bijna 200.000 mensen aan de slag gegaan.

Aan de werkloosheidsdaling hebben verschillende factoren bijge-
dragen:

• De belangrijkste is het conjuncturele herstel van de Nederlandse
economie. Van een langzaam draaiende economie is de economie
veranderd in één die op volle toeren draait, tegen de grenzen van
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oververhitting aan. Dit verklaart ruim de helft van de werkloosheids-
daling.1 Dit conjuncturele herstel is mogelijk gemaakt door de aan-
trekkende groei op de internationale markten, waar Nederland mede
dankzij de gematigde lonen flink van heeft geprofiteerd. Bij het in-
gaan van de monetaire unie (emu) had Nederland zich door de lage
lonen en prijzen een uitstekende concurrentiepositie verworven,
daarbij geholpen door het achterwege blijven van een revaluatie van
de gulden in de laatste jaren voor de koppeling van de wisselkoersen.
(Het is daarom ook niet verwonderlijk dat het Nederlandse prijspeil
sindsdien een inhaalbeweging vertoont tenopzichte van het Europese
gemiddelde, met tijdelijk inflatie als gevolg).

• De andere helft van de werkloosheidsdaling is het gevolg van
structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt. Hieraan heeft het be-
leid van de overheid belangrijk bijgedragen. In de eerste plaats is door
verlaging van de belastingen (de ‘wig’) de prikkel om te werken ver-
groot. Maar nog belangrijker is dat door een reeks van maatregelen
de afstand tussen lonen en uitkeringen is vergroot. ‘Werken’ is daar-
door aantrekkelijker gemaakt in vergelijking met ‘niet-werken’. Al in
de jaren tachtig is het roer ten aanzien van de sociale zekerheid omge-
gaan. Niet alleen uit budgettaire overwegingen (het werd te duur),
maar vooral ook vanwege de negatieve effecten op de arbeidsmarkt.
Het accent verschoof van sociale bescherming naar sociale activering.
Daartoe moest ‘werken’ financieel aantrekkelijker worden gemaakt.
De afstand tussen uitkeringen en het nettoloon werd vergroot, vooral
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit gebeurde door een reeks
van maatregelen:

–ontkoppeling van de uitkeringen van de loonontwikkeling. Ook
onder paars is de ontkoppeling nog een jaar gehandhaafd. In 1995 is
de koppeling weer hersteld; sindsdien volgen het minimumloon en
de uitkeringen weer de lonen in de marktsector.

–versobering van de sociale zekerheid.
– verlaging van de belastingen op arbeid, met name voor lagere

inkomens, onder andere door stapsgewijze verhoging van het arbeids-
kostenforfait en– in 2001–de invoering van de arbeidskorting.

– subsidies op loonkosten voor lage inkomens.

Het vergroten van de afstand tussen lonen en uitkeringen is de voor-
naamste verklaring voor de daling van de structurele werkloosheid.
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Dit beleid was al ingezet onder de kabinetten-Lubbers in de jaren
tachtig.Tussen 1984 en 1995 is de afstand tussen lonen en uitkeringen
aanzienlijk opgelopen. Een maatstaf voor deze afstand is de ‘replace-
ment rate’, dit is de hoogte van netto-uitkeringen als percentage van
de nettolonen. Opvallend genoeg is in de paarse jaren tot 2000 de
afstand niet verder vergroot, maar gemiddeld zelfs wat kleiner gewor-
den; de uitkeringen hebben de nettolonen zelfs weer een beetje inge-
haald. Dit is weer rechtgezet met een fiscaal ‘pièce de résistance’ van
paars, de belastinghervorming van 2001, toen de afstand door invoe-
ring van de arbeidskorting weer flink is vergroot.

De basis voor het structurele herstel van de werkgelegenheid is dus
grotendeels gelegd door de voorpaarse kabinetten. Dat het pas na
1994 tot zo’n opvallende daling in de werkloosheid heeft geleid, is te
danken aan verandering van het internationale economische klimaat,
waarbij de aantrekkende conjunctuur in combinatie met een dalende
rente het Nederlandse werkgelegenheidswonder heeft geopenbaard.

En het poldermodel?

Tot nu toe ontbreekt in dit verhaal het ‘poldermodel’. Heeft het be-
faamde ‘Akkoord van Wassenaar’ dan geen bijdrage geleverd aan de
loonmatiging en het werkgelegenheidsherstel? Dat het poldermodel
bestaat, lijdt geen twijfel. Als men daar tenminste de corporatistische
structuur van de Nederlandse overlegeconomie mee bedoelt. Het is
echter de vraag in hoeverre het een zelfstandige invloed op de loon-
ontwikkeling heeft uitgeoefend. De stelling in het voorafgaande is dat
de loonmatiging in de eerste plaats een reactie was op de grote werk-
loosheid van het begin van de jaren tachtig. Dit is gewoon de wer-
king van de markt. Het befaamde Akkoord van Wassenaar was in dit
opzicht niet meer dan de uitdrukking van de veranderde marktsitua-
tie. Door het ‘reserveleger’ van werklozen was de onderhandelings-
positie van de vakbeweging zodanig verzwakt, dat loonmatiging de
logische uitkomst was, met of zonder het Akkoord van Wassenaar.

Een interessantere vraag is of de Nederlandse instituties, waaronder
het corporatistisch model, invloed hebben op de gemiddelde werk-
loosheid. Er zijn argumenten dat een centralistisch model ertoe leidt
dat de vakbeweging meer rekening houdt met de algemene economi-
sche situatie en meer solidair is met de ‘outsiders’ (inactieven) die bui-
ten het arbeidsproces staan.2
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Of dit ook werkelijk tot een gemiddeld lagere werkloosheid leidt,
is moeilijk aantoonbaar. Op z’n minst zou je kunnen stellen dat het
corporatistische model in ieder geval niet noodzakelijk als een belem-
mering voor loonflexibiliteit geldt. Ook in een corporatistisch stelsel
reageren lonenopmacro-economische schokken;misschien somswel
sneller dan een Amerikaans type markteconomie.Voor sectorale aan-
passingen ligt dat anders; centrale loonvorming staat op gespannen
voet met flexibiliteit op sectoraal niveau. Dit kan wel eens belangrij-
ker worden in een krappere arbeidsmarkt. Door centrale loonvor-
ming (en sterke loonsolidariteit) kan onvoldoende ingespeeld worden
op knelpunten in sectoren, zoals op dit moment bijvoorbeeld in de
snelgroeiende it-sector. Zeker wanneer deze inflexibiliteit wordt
gecombineerd met een gemiddeld laag loonniveau en een krappe
arbeidsmarkt, kan dit wel eens tot welvaartsverlies leiden, doordat
nieuwe sectoren zich onvoldoende kunnen ontplooien.

Paars een wonderkind?

Als wij de balans opmaken van de periode 1994-2001 is het werkgele-
genheidswonder gezichtsbepalend. In zeven jaar heeft een radicale
omslag plaatsgevonden op de arbeidsmarkt, van werkloosheid naar
krapte. Ook al is het werkgelegenheidswonder wellicht niet zozeer
aan paars te danken, je mag op z’n minst stellen dat paars het feest niet
heeft verstoord. Door vast te houden aan een sobere lijn, staat de ar-
beidsmarkt er anno nu bijzonder gunstig voor.

Voor een beoordeling van het beleid is de belangrijke vraag of het
conjuncturele herstel is gebruikt voor verdere structuurversterking
van de economie. Staat de Nederlandse economie er nu fundamenteel
sterker voor? Is de Nederlandse economie voorbereid op de kennis-
economie? Wij zullen een aantal facetten van het beleid langslopen,
te beginnen met de sociale zekerheid.

Efficiënte zekerheid

Na 1994 hebben er geen belangrijke ingrepen in de sociale zekerheid
meer plaatsgevonden. ‘Handen af van hoogte en duur’ was het motto
van paars. In plaats daarvan werd in twee richtingen gewerkt:

1. Invoering van meer prikkels voor werkgevers en werknemers.
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Bekende voorbeelden hiervan zijn de invoering van: – een beperkte
– premiedifferentiatie (‘Pemba’) in de wao; de verandering van de
Ziektewet met invoering van een jaar ‘eigen risico’ voor onderne-
mers; en aan de werknemerskant aanscherping van verplichtingen
(onder andere sollicitatieplicht voor werkende moeders) en invoering
van boetes en sancties (onder andere bij de ww en de bijstand).

2. Verbetering van de uitvoeringspraktijk. Met vallen en opstaan
wordt er aan gewerkt om het systeem transparanter te maken (één
loket) en meer prikkels in te bouwen voor de uitvoeringsorganisaties
gericht op efficientere reïntegratie en activering. De rol van sociale
partners bij de uitvoering van de sociale zekerheid werd terugge-
bracht en er werd geëxperimenteerd met de introductie van markt-
werking door inschakeling van private partijen.

Met dit beleid wordt er naar gestreefd het verzekeringskarakter van
de sociale zekerheid aan te scherpen en de nadelige gedragseffecten
zoveel mogelijk in te dammen. Dit is een ingewikkeld spanningsveld.
Er zijn twee hoofdproblemen bij de vormgeving van de sociale zeker-
heid. Het eerste is de ongelijke informatie tussen klant en verzekeraar.
Het is vaak moeilijk vast te stellen of de klant werkelijk voor een uit-
kering in aanmerking komt (denk aan keuringen voor de wao, maar
ook aan zwartwerken bij de bijstand). Ook bij werkloosheid is het
soms niet duidelijk of het om vrijwillige of onvrijwillige werkloos-
heid gaat. Het tweede probleem is dat mensen hun gedrag aanpassen
als zij weten dat ze verzekerd zijn. Werknemers en werkgevers gaan
minder letten op gezondheid, arbeidsomstandigheden en ziekteher-
stel, naarmate zij beter verzekerd zijn voor inkomensverlies door
ziekte en invaliditeit. Het eerste probleem kan – deels – worden on-
dervangen door de beoordeling van claims te verbeteren. Het tweede
probleem–de gedragseffecten–is aangepakt door meer eigen verant-
woordelijkheid in te voeren en financiële prikkels in te bouwen voor
werknemers en werkgevers.

De huidige worsteling met de sociale zekerheid heeft ook te maken
met een meer fundamenteel probleem dat zijn schaduwen vooruit-
werpt. Dit heeft te maken met de maakbaarheid van risico’s. Het doel
van sociale verzekeringen is om de ‘echte pech’ verzekeren. Steeds
meer maken mensen echter bewuste keuzen met betrekking tot het
risico dat ze willen lopen. Deze gecalculeerde risico’s zijn niet of
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moeilijk te onderscheiden van ‘echte pech’. Naarmate mensen be-
wuster omgaan met keuzen inzake werk, gezondheid, zorg en derge-
lijke, neemt ook het keuze-element in de risico’s toe. Wanneer de
gecalculeerde risico’s en daarmee samenhangende gedragseffecten
gaan overheersen, kan dit een bom leggen onder de sociale zekerheid.
Het kan een reden zijn meer risico te leggen bij de mensen zelf en dus
de omvang van de verzekering te verminderen.

Zwakke groepen

Al spoedig bleek dat de nieuwe werkgelegenheid vooral ten goede
kwam aan jongeren en intredende vrouwen en dat de positie van
zwakkere groepen erg moeilijk bleef. De geschiedenis van paars is er
daarom ook een van een voortdurende zoektocht naar instrumenten
om gericht in te zetten op zwakke groepen (onder andere allochtonen
en langdurig werklozen): van verbetering van de arbeidsbemiddeling,
investeren in kennis, specifieke loonkostensubsidies tot en met het
creëren van gesubsidieerde banen in de collectieve sector. Dit beleid
is gekenmerkt door grote dadendrang. Soms een beetje onder het
motto ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Het is jammer dat weinig
aandacht is besteed aan de evaluatie van dergelijke experimenten.
Zeker wanneer blijkt dat in de praktijk maatregelen moeilijk zijn te-
rug te draaien, zelfs wanneer de economische omstandigheden wijzi-
gen.

Budgettair beleid

Toen het paarse kabinet in 1994 aantrad, was de economie net bezig
om uit het conjuncturele dal te klimmen dat was ontstaan door de
naweeën van de Duitse hereniging. De werkloosheid was opnieuw
naar een piek geschoten. Structureel had de Nederlandse economie
al enige jaren een opgaande lijn te pakken, maar de conjuncturele
inzinking had het voor het kabinet-Lubbers/Kok onmogelijk ge-
maakt om de vruchten hiervan te plukken. Het begrotingsbeleid was
gericht op verlaging van het financieringstekort, nodig om aan de
toetredingseisen van de Economische en Monetaire Unie (emu) te
voldoen. Deze eisen waren vastgelegd in het Verdrag van Maastricht
van 1991. De vereiste financiële discipline bood geen ruimte voor een
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stabiliserende rol van de overheidsbegroting. Het begrotingsbeleid
waspuurgerichtophet feitelijkfinancieringstekort incombinatiemet
een norm voor de totale collectieve lastendruk (belastingen plus pre-
mies). Dat een dergelijk beleid een sterk procyclisch karakter heeft
werd geaccepteerd als de prijs voor het streven naar financiële stabili-
teit en convergentie binnen de emu.

Dit begrotingsbeleid had ook als belangrijk nadeel dat het tot
voortdurende onrust over de begroting leidde. Ieder jaar moesten
opnieuw de uitgaven en inkomsten van de overheid in overeenstem-
ming worden gebracht met het financiële kader. Dit gaf vooral pro-
blemen wanneer de economie zich minder voorspoedig ontwikkelde
dan voorzien. Tegenvallers zijn nu eenmaal lastiger te verdelen dan
meevallers.

Het was daarom een zegen dat het eerste paarse kabinet terugkeer-
de naar een meer trendmatig begrotingsbeleid. Dit beleid berust op
drie pijlers:

• De uitgaven worden gebonden aan vaste plafonds (de ijklijnen) die
in beginsel voor de gehele kabinetsperiode worden vastgesteld. Daar-
mee worden de uitgaven afgeschermd van conjuncturele mee- en
tegenvallers.

• De inkomsten van de overheid mogen ‘mee-ademen’ met de
conjunctuur. Dit betekent dat mee- en tegenvallers in beginsel door-
werken in het financieringssaldo van de overheid.

• Om te voorkomen dat het tekort bij tegenvallende conjunctuur
boven de emu-norm van 3% zou kunnen uitstijgen, worden uitga-
venkaders zo vastgesteld dat – bij een behoedzame raming van de
groei – gemiddeld op een tekort van 1% van het nationaal inkomen
wordt gemikt.

Met dit beleid werd beduidend meer rust aan het begrotingsfront ge-
creëerd. Het ideaal van de minister van Financiën was om na afslui-
ting van het regeerakkoord met z’n armen over elkaar de regeerperio-
de uit te zitten op weg naar het volgende regeerakkoord. De werke-
lijkheid bleek minder ideaal.Wisselingen in de conjunctuur leidden
toch tot druk om het beleid bij te stellen. Meevallende belastingin-
komsten gaven aanleiding tot menig debat over de inzet van de mee-
vallers. Al met al is gedurende de rit van paars i nog aanzienlijk bijge-
stuurd in de uitgaven en inkomsten.
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Om dit in het tweede paarse kabinet te voorkomen werden de be-
grotingsregels nog wat verder aangescherpt. Naast ijklijnen voor de
uitgaven, werden ook ijklatten voor de inkomsten afgesproken. Deze
ijklatten moesten de verdeelsleutel geven voor verdeling van mee- en
tegenvallers. In beginsel worden mee- en tegenvallers opgevangen in
het financieringssaldo; alleen bij grotere afwijkingen zou een deel
worden gebruikt voor bijstelling van de uitgangspunten. In het bij-
zonder werd bepaald dat bij afwijkingen van meer dan 1,75% procent
de helft van de meevallers (of tegenvallers) zou worden opgevangen
in het tekort en de rest in aanpassing van de belastingtarieven. Dit is
de zogenaamde ‘meevallerformule’.

Opvallend is hierbij dat uitsluitend is gekozen voor aanpassing van
de belastingen. Er is in dit opzicht een schot gezet tussen uitgaven en
inkomsten. Meevallers mogen alleen worden omgezet in lastenver-
lichting, en dus niet worden gebruikt voor extra uitgaven. Op zich
kan er iets te zeggen zijn voor een meevallerformule–bij grotere af-
wijkingen is immers de kans groter dat zij structureel zijn–maar het
is op economische gronden moeilijk te motiveren waarom dit louter
zou mogen leiden tot lastenverlichting.

Toen er in 2000 en 2001–mede door de behoedzame groeiraming
–inderdaad flinke meevallers optraden, bleek de formule ook politiek
moeilijk houdbaar. Met kunst en vliegwerk, en het nodige creatief
boekhouden, is de norm formeel overeind gebleven. De facto zijn de
uitgaven echter flink verruimd.

Olie op het vuur

Het structurele begrotingsbeleid heeft niet kunnen voorkomen dat
met name onder paars ii het kabinetsbeleid een procyclisch effect op
de economie heeft gehad. In een al overspannen economie werd een
verdere impuls gegeven vanuit de overheidsbegroting. Door de gun-
stige conjunctuur sloeg het tekort op de begroting al snel (in 1998)
om in een overschot. Daarmee leek het doel van een evenwichtige
begroting bereikt. Dat er structureel (na correctie voor het conjunc-
turele effect) nog een tekort bleef bestaan werd onder tafel gemoffeld.
Het overschot leidde tot extra–politieke–druk op de begroting. Sa-
men met de reeds geplande belastingherziening leidde dit in 2000 en
2001 tot een extra bestedingsimpuls voor de economie, door de cu-
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mulatie van: (1) de toepassing van de meevallerformule, (2) de extra
uitgavenruimte die op verschillende manieren op de begroting is ‘ge-
vonden’ en (3) niet te vergeten de impuls van circa zeven miljard bij
invoering van het nieuwe belastingstelsel van de eenentwintigste
eeuw. In een al overspannen economie werkt dit als olie op het vuur.
Vroeger of later uit dit zich in opwaartse druk op de lonen en een
hogere inflatie.

Behoedzaamheid

Een bijzonder aspect van het begrotingsbeleid is dat de begrotings-
ruimte wordt gebaseerd op behoedzame groeiramingen. Het idee is
dat daarmee enige reserves worden aangebracht. Het gebruikelijke
argument is dat het gedurende de rit eenvoudiger is om te gaan met
meevallers dan met tegenvallers. Door eenbehoedzame ramingwordt
de kans op tegenvallers verkleind. Maar de kans op meevallers stijgt.
Het is de vraag hoe krachtig dit argument is, zeker wanneer via ijklij-
nen en ijklatten zowel de uitgaven als de inkomsten voor de kabinets-
periode zijn vastgelegd.Via de ‘meevallerformule’ is zelfs vastgelegd
hoe met afwijkingen van de ramingen moet worden omgegaan. Het
is dan de vraag of het argument van ‘liever meevallers dan tegenval-
lers’ nog wel opgeld doet. In een ideaal structureel begrotingsbeleid
nopen geen van beide tot enige aanpassing. Alle meevallers en tegen-
vallers verdwijnen in het begrotingssaldo.

Als alternatief voor een behoedzame groeiraming zou men ook in
de norm voor het financieringssaldo een veiligheidsmarge kunnen
inbouwen als voorzorg voor onverwachte gebeurtenissen in de toe-
komst. In plaats van te koersen op een saldo van nul, of vanwege de
vergrijzing op een saldo van zo’n anderhalf procent, zou men kunnen
koersen op een saldo dat bijvoorbeeld een half procent hoger ligt. Een
dergelijke aanpak voorkomt ook onverwachte neveneffecten van
voorzichtige groeiramingen, in de vorm van bijvoorbeeld hogere
loonstijgingen die de ruimte voor uitgaven dreigen uit te hollen.

Het inbouwen van een voorzorgsmarge in de norm voor het finan-
cieringssaldo sluit ook aan bij recente denkbeelden over de overheids-
financiën en de staatsschuld. Waar het Verdrag van Maastricht zich
nog vooral richtte op de financiële aspecten en de beheersbaarheid
van de overheidsfinanciën, is het inmiddels duidelijk geworden dat er
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een veel belangrijker factor is voor het begrotingsbeleid. Dat is de
vergrijzing. Toenemende uitgaven aan zorg en pensioenen (aow)
zullen in de toekomst een fors beslag leggen op de collectieve uitga-
ven. Aflossing van staatsschuld is een van de middelen om nu vast
ruimte te creëren voor toekomstige uitgaven. Door verlaging van de
staatsschuld nemen de rentelasten voor de overheid af, waarmee
ruimte wordt gemaakt voor de stijgende uitgaven voor aow en zorg.

Na aanvankelijke aarzeling is het streven naar afbouw van de staats-
schuld ook door de vakbeweging en de PvdA overgenomen.Verklei-
ning van de staatsschuld wordt nu algemeen gezien als het eerstaange-
wezen middel om de vergrijzing op te vangen. Daarmee zitten alle
partijen–conform het poldermodel–weer op een lijn. De laatste rest-
jes keynesianisme hebben het definitief afgelegd tegen de klassieke
Ricardiaanse denkbeelden.

Balans tussen publiek en privaat

Het structurele begrotingsbeleid van paars i en ii vormde een aanmer-
kelijke verbetering in vergelijking met het daaraan voorafgaande be-
leid. Dat paars kon terugkeren naar een vorm van structureel begro-
tingsbeleid was te danken aan de veranderde omstandigheden. De
acute financiële problemen waren onder controle, de overheidsfinan-
ciën waren ook ten opzichte van de emu-criteria in rustiger vaarwater
beland. Ook wat betreft de belastingdruk zijn de acute problemen
verholpen en verschuift de aandacht naar het vinden van een goede
balans tussen overheidsuitgaven en het daarbij behorende niveau van
belastingen.

Op dit punt bestaat geen eenduidige–paarse–beleidsvisie. De re-
cente schermutselingen over extra uitgaven voor zorg en onderwijs
zijn hier het levendige bewijs van. Toch zijn dit de essentiële vragen
voor de toekomst. Helaas is het denken op dit punt nog weinig ont-
wikkeld. Bijvoorbeeld, wat verwachten wij ten aanzien van de om-
vang van de collectieve sector in de toekomst. Zal die groeien of juist
krimpen?

Wat betreft de balans tussen private sector en collectieve sector
werken een aantal tendensen tegen elkaar in.

– In de eerste plaats gaat de toename van de welvaart gepaard met
een verschuiving in de voorkeuren van consumenten.Volgens de Wet
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vanWagner neemt de voorkeur voor collectieve goederen (veiligheid,
zorg, en dergelijke) gemiddeld toe naarmate mensen rijker worden.

–Ook de Ziekte van Baumol geeft een opwaartse druk op de om-
vang van de collectieve sector. Baumol wees op het verschil in pro-
ductiviteitsontwikkeling tussen sectoren. Sectoren met een lage pro-
ductiviteitsgroei worden steeds duurder in vergelijking met andere
sectoren, waardoor hun aandeel in de totale bestedingen toeneemt.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de dienstensector in vergelijking met de
industriële sector. Omdat ook de collectieve sector voornamelijk
‘diensten’ levert, geldt de Ziekte van Baumol ook hier. Door de rela-
tief achterblijvende productiviteitsontwikkeling in bijvoorbeeld de
zorg en het onderwijs, neemt het aandeel van deze diensten in het
nationaal inkomen toe.

Iedereen voelt op z’n klompen aan dat dit niet onbegrensd kan door-
gaan. Er zijn een aantal tegenkrachten:

–Eerst en vooral de stijgende kosten. Collectieve financiering van
goederen brengt extra kosten met zich mee, die groter worden naar-
mate de lastendruk stijgt. Deze kosten zijn het gevolg van de versto-
rende werking van belastingheffing op de economie.

–Naarmate het aandeel van de dienstensector in de private sector
toeneemt, neemt het effect van Baumols ziekte voor de collectieve
sector af: ook in de private sector is de productiviteitsstijging laag.

–Interessanter is het inzicht dat een stijgend aandeel van een sector
op zichzelf weer aanleiding kan zijn voor een hogere productiviteits-
stijging. Immers, het loont meer om te zoeken naar efficiency-verbe-
tering en kwaliteitsverhoging naarmate een sector groter wordt. De
verwachte groei van bijvoorbeeld de zorgsector zou aanleiding moe-
ten zijn om extra aandacht te besteden aan kwaliteitsverbetering en
productiviteitsverhoging. Meer aandacht dus voor leren, experimen-
teren en evalueren.

– De stijgende welvaart kan ook tot een kleiner aandeel van de
collectieve sector leiden (een omgekeerdeWet vanWagner). De om-
vang van de collectieve sector hangt ook nauw samen met de mate
van marktimperfecties in de private sector. Naarmate private markten
efficiënter worden (minder ‘marktfalen’) zal de balans tussen over-
heidsproductie en private productie ten gunste van de markt ver-
schuiven. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de financiële
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markten, waardoor beleggen en lenen veel eenvoudiger is geworden.
Dat leidt onder meer tot herbezinning op de overheidsbemoeienis
met pensioenen en onderwijsfinanciering.

–Ten slotte, is het de vraag wat de kenniseconomie voor de collectie-
ve sector gaat betekenen. Enerzijds beschikt de overheid over steeds
meer en betere informatie over haar burgers. Dit kan tot efficiency-
winst leiden, bijvoorbeeld in de manier waarop de overheid solidari-
teit organiseert. Solidariteit wordt op dit moment nog vaak gewaar-
borgd langs de aanbodkant van de collectieve sector: ‘Iedereen is ge-
lijk in het onderwijs, gelijk in de zorg, gelijk voor de wachtlijst en
gelijk indefile’.Naarmate solidariteit efficiënter geregeldkanworden
via het belastingstelsel en via sociale verzekeringen, neemt de nood-
zaak om de productie binnen de collectieve sector te regelen af.

Bovendien betekent de kenniseconomie dat de kennisintensiteit
van de productie toeneemt. Omdat ‘kennis’ nu eenmaal moeilijk is
waar te nemen en te meten, kan dit betekenen dat het in het alge-
meen steeds moeilijker wordt om productie centraal te regelen. De
kenniseconomie gaat dan samen met decentralisatie, en verkleining
van de rol van de (centrale) overheid.

Wat dit allemaal gaat betekenen voor de collectieve sector in de toe-
komst is onduidelijk. Hier geldt echter geen ‘komt tijd, komt raad’.
Nu het begrotingsbeleid nadrukkelijker in een langetermijnperspec-
tief is geplaatst, ontkomt men er ook niet aan om zich nu al te bezin-
nen op deze vragen.

Oude groei en nieuwe economie

Opvallend aan de groei in de jaren negentig is dat het wel gelukt is
om meer mensen in te schakelen, maar dat de productiviteit relatief
is achtergebleven. De groei vond vooral in de breedte plaats, en min-
der in de diepte. De productiviteitsgroei blijft ver achter bij de groei
in de jaren zeventig en tachtig, om van de ‘booming’ jaren zestig nog
maar niet te spreken.

Het antwoord dat de trage productiviteitsontwikkelingen de logi-
sche keerzijde vormen van de loonmatiging is te simpel.Vanzelfspre-
kend hebben lagere lonen een drukkend effect op de productiviteit.
Dat komt doordat activiteiten met een lagere productiviteit in stand
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worden gehouden. Maar dat is ook juist de bedoeling, wanneer we
met werkloosheid te kampen hebben. Dit is echter een eenmalig ef-
fect, en kan niet een langdurig achterblijven van technologische ont-
wikkeling verklaren. Het is een gevaarlijke suggestie dat men ten tijde
van werkloosheid door verhoging van de lonen de productiviteit zou
moeten stimuleren. De productiviteit stijgt wel, maar alleen door
minder productieve mensen buiten spel te zetten. Bij een krappe ar-
beidsmarkt kan de afweging vanzelfsprekend anders komen te liggen.
In dat geval kunnen lage lonen tot knelpunten in snelgroeiende hoog-
productieve sectoren leiden, terwijl elders in de economie minder
productieve activiteiten in stand worden gehouden. Te lage lonen
kunnen dan net zo goed schadelijk zijn als te hoge lonen.

Het is niet aannemelijk dat lonen de oorzaak zijn van het producti-
viteitsprobleem. Daarvoor moet meer aan de hand zijn. Het kan te
makenhebbenmet dekennisbasis (beschikbaarheid vangoedopgelei-
de werknemers), de omgeving voor r&d-activiteiten, en bovenal de
prikkels om kennis ook werkelijk toe te passen in de vorm van inno-
vaties. Precies inzicht in de oorzaken van de productiviteitspuzzel
ontbreekt nog. Er zijn wel vermoedens dat de weinig competitieve
omgeving van bedrijven een negatieve rol speelt. Vooral in de dien-
stensector, waar het ‘poldermodel’ tussen ondernemingen vaak nog
hoogtij viert, zouden prikkels voor risiconemen en innovaties zwak
kunnen zijn.

De ‘Zeeman’-formule van groei

In paars i is het thema van de kenniseconomie door d66-minister
Wijers hoog op de agenda gezet. Meer stimulansen voor vernieuwing
en innovatie, meer openheid voor concurrentie, meer ruimte voor
publiek-private initiatieven op het gebied van ict zouden een impuls
moeten geven aan de kenniseconomie. In de regeringsnota ‘Kennis
in Beweging’ werd het als volgt verwoord: ‘Wil Nederland zijn ambi-
ties waar kunnen maken, dan zal het nog meer dan voorheen de kaar-
ten moeten zetten op concurreren met kennis’. Ook het onderwijs
speelt daarbij volgens de nota een belangrijke rol: ‘Verhoging van de
kennisintensiteit vergt een eersteklas beroepsbevolking’. Recentelijk
is ook in paars ii door het Ministerie van Economische Zaken op-
nieuw aandacht gevraagd voor het belang van productiviteitsgroei.
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Toch kan niet worden gezegd dat investeren in kennis het leidende
thema is geweest in de opvattingen over groei onder paars i en paars
ii. Het zwaartepunt van het beleid lag veeleer in het verlengde van
dat van voorgaande kabinetten: stimulering van de arbeidsparticipatie
en loonmatiging. In een kleine en zeer open economie is dit een sim-
pel en effectief instrument. De internationale handel kan zo worden
gebruikt als–conjunctureel–trekpaardvandeNederlandseeconomie.

Wanneer dit echter niet gepaard gaat met structurele versterking
bestaat het gevaar dat het teveel op een ‘Zeeman’-formule gaat lijken.
Door slim handelen en kostenbeheersing hebben wij ons markt-
aandeel internationaal kunnen versterken.

Dit werkt zolang er werkloosheid is en groei vooral door inschake-
ling van meer mensen kan plaatsvinden. Als die bron van groei uitge-
put raakt, moet naar nieuwe wegen worden gezocht. Het komt dan
aan op het aanboren van nieuwe markten en investeren in nieuwe
producten. Het gaat er dan om over te schakelen van breedtegroei
naar dieptegroei. Van kwantiteit en kosteneffectiviteit naar kwaliteit
en verhoging van de kennisintensiteit van ons assortiment.

Versterking van infrastructuur

Van een duidelijke en eensluidende visie op structuurversterking van
de Nederlandse economie was geen sprake. Ondanks de aandacht die
werd gevraagd voor de kennisinfrastructuur, lag het accent bij de
overheidsinvesteringen (zowel in geld als in aandacht) toch vooral op
het klassieke zwaartepunt van de ‘harde’ infrastructuur. Ook in dit
opzicht werd de lijn van de voorafgaande periode doorgetrokken.
Met een apart fonds werd binnen de begroting ruimte gecreëerd om
investeringen in infrastructuur te financieren. Dit Fonds voor Econo-
mische Structuurversterking (fes) wordt gevoed uit aardgasbaten en
verkoop van staatsdeelnemingen. Het ging om aanzienlijke bedragen,
die ter beschikking kwamen voor grote infrastructurele projecten,
zoals uitbreiding van Schiphol, aanleg van de Betuwelijn en de hsl
naar het zuiden. Uitbreiding van de transportinfrastructuur werd
vooral gemotiveerd vanuit het motto ‘werk, werk, werk’.Versterking
van de luchthaven en de Rotterdamse haven werden als belangrijke
banenmachine van de paarse kabinetten gezien. Veel nadruk werd
gelegd op de uitstralingseffecten van deze ‘mainports’ voor de rest van
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Nederland, de transport- en distributiesector voorop. Er werden dan
vaak enorme getallen voorgespiegeld, die–opgeteld over alle projec-
ten–al gauw de totale werkgelegenheid in Nederland overtroffen.

Naast stimulering van de bestedingen en de werkgelegenheid wa-
ren deze projecten belangrijk als signaal van de overheid aan het be-
drijfsleven. Het signaal van een investerende overheid kan namelijk
ook tot een vertrouwenseffect bij bedrijven leiden. ‘Groei’ mocht
weer, ook als daar milieubelangen mee in het gedrang kwamen. Met
de grote projecten committeerde de overheid zich aan een strategie
die het vertrouwen bij het bedrijfsleven versterkt. De mainportstrate-
gie is in hoge mate bindend voor de toekomst, ook voor de overheid.

Ondanks deze positieve effecten bestond er twijfel of de investerin-
gen in de transportinfrastructuur wel altijd even profijtelijk en wel-
vaartsverhogend zijn. Geleidelijk is er een kentering in het denken
zichtbaar geworden. Er kwam meer nadruk te liggen op de afweging
van de maatschappelijk kosten en baten van grote infrastructurele
projecten. Het criterium van ‘banenmachine’ is een slechte raadgever
bij projecten die een looptijd hebben van meerdere decennia.

In paars ii is het beleid op dit punt duidelijk selectiever geworden.
Niet alleen kwam de bodem van het beschikbare infrastructuurfonds
in zicht, ook veranderde het denken over infrastructuur. Daarbij heeft
ook de omslag van werkloosheid naar krapte op de arbeidsmarkt ze-
ker een rol gespeeld. Er wordt nu duidelijk meer aandacht besteed
aan productiviteitsverhoging van de bestaande infrastructuur door
betere benutting en–heelmoeizaam–introductie vanhet prijsmecha-
nisme (kilometerheffing).Niet voorniets staat het algemeneverkeers-
en vervoersplan van het tweede paarse kabinet in het teken van ‘be-
nutten, beprijzen, en bouwen’. Let op de volgorde. Pas waar capaci-
teitsverhoging door betere benutting en beprijzing van de infrastruc-
tuur niet meer mogelijk is, komt de optie van bouwen in beeld.

Marktwerking

Abstracter,maarnietminderbelangrijk voor structuurversterkingvan
de Nederlandse economie, is de wijze waarop bedrijven en markten
functioneren. Paars i heeft onder aanvoering van de minister van Eco-
nomische Zaken een voortvarende start gemaakt met een klimaatver-
andering op het gebied van marktwerking. Gezonde concurrentie
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stond hoog in het vaandel. De Winkelsluitingstijdenwet kreeg wel-
haast symbolische waarde. Belangrijker was echter de oprichting in
1997 en 1998 van de Nederlandse mededingingsautoriteit (nma) en
de opta, die toezicht houdt op de telecomsector.

Tegelijkertijd wordt het beleid tot verzelfstandiging en privatise-
ring van staatsactiviteiten voortgezet. Steeds meer wordt ook gezocht
naar mogelijkheden voor publiek-private samenwerking. Bij de pri-
vatisering zijn de ‘eenvoudiger’ projecten achter de rug, en komen de
moeilijkere netwerksectoren aan bod (ns, Schiphol, energiesector).
Bij deze sectoren gaat het om subtiele afstemming van privatisering
en regulering. Dit is niet altijd gelukkig gelopen. Het is zoeken naar
het juiste evenwicht tussen ruimtevoormarktprikkels (en rendement)
en regulering ter bescherming van het algemeen belang. Het is vaak
een proces van ‘trial and error’. Er bestaan geen standaardrecepten,
hoewel door vooraf beter na te denken de ergste fouten hadden kun-
nen worden vermeden.

Nog moeizamer verloopt het in de semi-publieke sectoren, zoals
de zorg en het onderwijs. Marktwerking is hier geen Haarlemmer-
olie, dat ongezien kan worden toegediend. Er is maatwerk vereist.
Marktwerking kan helpen om de efficiency te verhogen, om het aan-
bod beter op de vraag te laten aansluiten, en om ruimte te maken
voor individuele voorkeuren. Maar hoe dan ook zal de overheid in
deze sectoren altijd een belangrijke regulerende rol vervullen.

Het is ook niet altijd duidelijk dat marktwerking hier de goede weg
is: soms wel, soms niet. Een interessant voorbeeld biedt de zorgsector.
Kan bijvoorbeeld de organisatie van de zorg worden overgelaten aan
de particuliere verzekeraars? Zal dat leiden tot grotere efficiency en
kostenbeheersing? Dat is nog maar zeer de vraag; het hangt er sterk
van af hoe de instituties precies worden vormgegeven. Bijvoorbeeld:
leidt marktwerking werkelijk tot meer concurrentie? En waarop zal
deze concurrentie zich richten? Ervaringen bij de invoering van prik-
kels bij ziekenfondsen geven op dit punt te denken. In plaats van zich
meer te richten op kostenbeheersing, heeft de toegenomen concur-
rentie vooral geleid tot extra risicoselectie, dat wil zeggen extra in-
spanningen (reclame en dergelijke) om gezonde klanten aan te trek-
ken. Per saldo zijn de kosten zelfs toegenomen.

Op kleinere schaal zijn er interessante experimenten, zoals grotere
vraagsturing in de (verpleeg)zorg via persoonsgebonden budgetten
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(laat mensen zelf hun zorg inkopen). Op het hogere niveau van de
sector als geheel is er geen duidelijke richting. Grote nieuwe designs
werden door de paarse kabinetten zoveel mogelijk vermeden.Voor-
zover grote, en meer ideologisch beladen, onderwerpen zoals de ziek-
tekostenverzekering, ‘corporate governance’ en de wao aan de orde
komen, loopt dit opvallend genoeg vaak via het centrum van het pol-
dermodel, de ser.

Scheefgroei

Het is onder paars ii nog wennen aan het zelf verworven succes van
het werkgelegenheidswonder. Het streven naar meer werk is zo in
het beleid ingesleten, dat het moeilijk is om doelen en instrumenten
aan te passen aan de nieuwe economische omgeving. In de drang naar
‘werk, werk, werk’ zijn ook maatregelen genomen, die vanuit struc-
tureel gezichtspunt geen zoden aan de dijk zetten, of zelfs contrapro-
ductief zijn. Het blijkt–politiek–heel moeilijk om deze zaken recht
te zetten. Hieronder volgen drie voorbeelden (en nu eens niet de Be-
tuwelijn).

1.Vroege uittreding
De sociale zekerheid was lange tijd meer gericht op verdeling van

werkloosheid dan op activering van mensen. Met name is jarenlang
beleid gevoerd om ouderen plaats te laten maken voor jongeren.Ver-
vroegde uitreding werd bevorderd door vut-regelingen, door royale
fiscale regelingen voor (vervroegd) pensioen, en door oogluikend toe
te staan dat de wao als uitlaatklep voor ‘overtollige’ oudere werkne-
mers fungeerde. Door al deze maatregelen is de effectieve pensioen-
leeftijd gedaald tot onder de zestig jaar.

Vanuit een langetermijnperspectief is dit een ongewenste situatie,
zeker in het licht van de aanstaande vergrijzing. Het blijkt echter niet
eenvoudig deze situatie om te keren. De omzetting van vut-regelin-
gen in meer ‘neutrale’ regelingen voor flexibele pensionering duurt
vele jaren. Aan de fiscale bevoordeling van regelingen voor vervroeg-
de pensionering lijkt nog moeilijker te tornen.

2. Arbeidsmarktbeleid
Nu er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt verliest het beleids-
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motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ aan geldigheid. Het is tijd
om kritisch te kijken naar de effectiviteit van de vele instrumenten en
regelingen die zijn ontworpen om bepaalde vormen van werkloos-
heid–vaak tijdelijk– tegen te gaan. Bijvoorbeeld in de vorm van ge-
subsidieerde banen binnen de collectieve sector. Het lijkt nu een goed
moment om het beleid te vereenvoudigen en transparanter te maken.
Ook de verhouding tussen Rijk en gemeenten verdient hierbij aan-
dacht, met name bij de regeling rond de bijstand.Welke prikkels heb-
ben gemeenten om de bijstand effectief in te zetten? Er is voorzichtig
een trend ingezetnaar grotere eigen (financiële) verantwoordelijkheid
voor gemeenten, maar wordt deze doorgezet?

In het algemeen geldt ook hier dat het om een leerproces gaat. Het
is daarom jammer dat er weinig ruimte is voor systematische evalua-
ties.Daarbij zoudenexperimenteneenbelangrijke rol kunnen spelen.
Dat is vaak de enige manier om er achter te komen of beleid de ge-
wenste resultaten oplevert of niet. Dit vereist een open en kwetsbare
opstelling van de regering, en dat is in de Haagse burelen nog een
lastig te nemen hobbel.

3. Industriebeleid
De jarenlange werkloosheid heeft ook zijn weerslag gehad op het

industriebeleid van de overheid. In een situatie van grote werkloos-
heid is het begrijpelijk dat alles op alles wordt gezet om grote, inter-
nationaalmobiele bedrijven aanNederland te binden.Dit heeft geleid
tot allerhande bijzondere regelingen, gericht op deze bedrijven, op
het gebied van belastingen, subsidies en andere vormen van bescher-
ming (bijvoorbeeld via ruimhartig mededingingsbeleid of bijzondere
vormen van handelsbescherming zoals bij compensatiebeleid in de
defensie-industrie). Nederland was in dit opzicht internationaal geen
uitzondering. De bescherming van grote, internationaal mobiele be-
drijven vinden we ook duidelijk terug in het milieubeleid. Men kan
denken aan de bijzondere behandeling van Schiphol of aan de vorm-
geving van de energieheffing, waarbij grote verbruikers worden ont-
zien. Het poldermodel heeft geleid tot een woud van afspraken en
convenanten, waar ondoorzichtigheid troef is; op gevaar af dat het als
voedingsbodem werkt voor lobbygedrag en rent seeking. Helaas is het
paars – ondanks haar meer zakelijke houding – maar ten dele gelukt
om hier wat aan te veranderen.
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Conclusie

Zondagskind of wonderkind? Allebei een beetje en toch ook weer
niet. Een ‘gewoon kabinet’ dat een belangrijke taak heeft volbracht,
namelijk herstel van de werkgelegenheid. De keerzijde van het succes
is dat het beleid zichzelf soms heeft achterhaald. Instrumenten die
gericht waren op het kortetermijndoel van ‘werk, werk, werk’, zijn
niet vanzelf de instrumenten die ook effectief zijn voor meer lange-
termijndoelen, zoals structuurversterking en kwaliteitsverhoging.
Productiviteit en technologische ontwikkeling vormen de sleutel
voor groei in de toekomst. In de komende jaren is een omslag in het
beleid nodig van breedtegroei naar dieptegroei. Ook vanuit het oog-
punt van milieu en ruimtegebruik. De omslag is onder paars ingezet,
maar nog niet voltooid. Er is meer aandacht nodig voor de bronnen
van productiviteit: kennis, onderwijs en r&d. En voor een institutio-
nele omgeving die prikkelt tot innovaties en investeringen in kennis
en onderwijs.

Noten

1. Zie C. van Ewijk en F. Huizinga, ‘Nieuwe uitdaging voor het be-
leid’, in: Maandschrift Economie 64, 2000, pp. 5-22.

2. C. N. Teulings en J. Hartog, Corporatism and competition, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1998.
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flip de kam

De belastingpolitiek van paars

Inleiding

De overheid dekt het overgrote deel van haar uitgaven uit de op-
brengst van belastingen: gedwongen bijdragen van burgers en bedrij-
ven waar geen rechtstreekse, individueel aanwijsbare prestatie tegen-
over staat. De vormgeving van het belastingstelsel heeft grote gevol-
gen voor het functioneren van de economie, bijvoorbeeld wanneer
de productiefactor arbeid aanzienlijk zwaarder wordt belast dan de
factor kapitaal.Het samenstel van afzonderlijke belastingenbepaalt te-
vens hoe de kosten van overheidsvoorzieningen over de burgers wor-
den omgeslagen. In de afgelopen zeven jaar heeft de paarse coalitie op
fiscaal terrein niet stilgezeten. Het eerste kabinet-Kok maakte een
serieus begin met de ‘vergroening’ van het belastingstelsel. Mede
hierdoor is het gewicht van belastingen op arbeidsinkomen en winst
verminderd, terwijl belastingen op de consumptie in belang zijn toe-
genomen. Het tweede kabinet-Kokbeschouwt de ingrijpende herzie-
ning van de inkomstenbelasting (ib) als een van zijn belangrijkste wa-
penfeiten. Met ingang van 2001 zijn de ib-tarieven over de gehele
linie verlaagd, het meest voor de middengroepen en voor veelverdie-
ners. Anderzijds ging het mes in sommige aftrekposten en sneuvelden
belastingbesparende constructies, die vooral bij hogere inkomens po-
pulair waren.

In de loop van de jaren negentig raakten nationale economieën on-
derling steeds sterker verweven. Sommigen speculeren dat door het
proces van mondialisering en de Europese integratie belastingsyste-
men naar elkaar toe zullen groeien. Door een onereuze belastingdruk
kunnen landen economische bedrijvigheid, investeringen en vermo-
gende inwoners kwijtraken. Om dat te voorkomen zouden zij zich
gedwongen kunnen zien hun relatief hoge heffingen in de richting
van het gemiddelde te verlagen. Fiscale convergentie kan ook het re-
sultaat zijn van eenzijdige acties van beleidsmakers die zich spiegelen
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aan succesvol beleid dat andere naties voeren. Landen die erop ge-
spitst zijn mobiele belastinggrondslagen aan te trekken zullen overwe-
gen fiscale faciliteiten en lage tarieven in te voeren. Voelen andere
landen zich genoopt dit voorbeeld te volgen, dan ontstaat de moge-
lijkheid van een ‘tax race to the bottom’.

Drie vragen staan in dit hoofdstuk centraal. Was in de verstreken
jaren sprake van een typerend ‘paars’ belastingbeleid? Hoeveel heeft
de PvdA in de loop van de jaren negentig van haar belastingpolitieke
idealen weten te realiseren? En in hoeverre hebben ontwikkelingen
elders de armslag van paars op fiscaal terrein beperkt? Eerst wordt –
voor een beter begrip–het fiscale systeem voorgesteld. Belastinghef-
fing heeft grote invloed op het gedrag van burgers en ondernemin-
gen. Die gedragsreacties krijgen eveneens aandacht. Daarna worden
de belastingparagrafen uit de verkiezingsprogramma’s van PvdA, vvd
en d66 samengevat. Dan volgt een schets van het sinds 1994 gevoerde
belastingbeleid. De analyse sluit af met een beoordeling en een blik
op de toekomst.

Belastingstelsel

De in een land bijeengebrachte belastingmiddelen kennen globaal
gesproken een van de navolgende heffingsgrondslagen:

1. genoten inkomen en behaalde winst;
2. de consumptieve bestedingen;
3. het bezit of de overgang van vermogen.

In Nederland betalen natuurlijke personen over hun in de loop van
het jaar genoten inkomen zowel inkomstenbelasting als premies voor
sociale verzekeringen (zie kader).Tot de belastingen op de gezinsbe-
stedingen horen onder andere de omzetbelasting (btw), specifieke
verbruiksbelastingen zoals accijnzen op benzine en sigaretten, en de
motorrijtuigenbelasting.1Voorbeeldenvanbelastingenophetbezit en
de overgang van vermogen zijn het schenkings- en successierecht, de
per 1 januari 2001 afgeschafte vermogensbelasting en de door de ge-
meenten geheven onroerendezaakbelastingen.



103

Heffingen op het inkomen

Inkomen omvat de opbrengst van arbeid, winst uit onder-
neming, vermogensinkomsten zoals rente, pensioen en
sociale uitkeringen.Bij deuitbetalingvan salaris, pensioen
en uitkeringen worden alvast loonbelasting en sociale
premies ingehouden. Deze voorheffingen kunnen later
met de definitief verschuldigde bedragen worden verre-
kend. Nagenoeg alle economisch hoogontwikkelde lan-
den financieren een wisselend deel van hun stelsel van
sociale zekerheid uit de opbrengst van premies voor soci-
ale verzekeringen. Individuenontlenenbepaalde aanspra-
ken aan het feit dat zij volgens de sociale wetgeving ver-
zekerd zijn. Tegenover het betalen van premie lijkt een
rechtstreekse tegenprestatie te staan, te weten de aan-
spraak op een uitkering. Het voornaamste kenmerk van
belastingen is dat zo een band tussen betaling en contra-
prestatie ontbreekt. Volgens sommigen vormen sociale
premies daarom geen belastingen. Anderen beklemtonen
dat de band tussen premie en aanspraak bij sociale verze-
keringen vaak uitgesproken zwak is. Bij een verzekering
tegen brand of diefstal is de premie in overeenstemming
met het verzekerde risico en de kans op schade. Dit ver-
zekeringsbeginsel is met name bij de volksverzekeringen,
zoals de aow, doorbroken. Tegenover met het inkomen
oplopende premies staan voor iedereen gelijke aanspra-
ken. Bij de verplichte sociale verzekeringen die werkne-
mers beschermen tegen het risico van loonderving is de
band tussen risico en betaalde premie aanzienlijk sterker.
Daarom valt te betwijfelen of zulke premies wel als belas-
ting zijn aan te merken.

Betalingen aan de overheid gelden volgens de regels
van het Haagse begrotingsspel als een ‘collectieve last’
wanneer daar geen individuele tegenprestatie tegenover
staat. Sinds jaar en dag worden sociale premies tot de col-
lectieve lasten gerekend. In de ogen van beleidsmakers
ontbreekt kennelijk de individuele tegenprestatie die
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kenmerkend is voor een verzekering. Verder zien contri-
buabelen doorgaans weinig of geen verschil tussen belas-
tingen en sociale premies, zeker wanneer de werkgever of
uitkeringsinstantie beideheffingen samen inhoudt op loon
of uitkering. Op grond van deze overwegingen, en in
overeenstemming met de aanpak van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso),
worden sociale premies hierna als belastingen op (loon)
inkomen aangemerkt.

Het belastingstelsel van een land valt te typeren aan de hand van het
belastingpeil en debelastingmix. Het belastingpeil wordt gemeten door
de opbrengst van alle belastingen uit te drukken als aandeel van het
bruto binnenlands product (bbp).2 De belastingmix hangt af van het
aandeel van de onderscheiden belastingen in de totale opbrengst.Ta-
bel 1 toont het belastingpeil en de samenstelling van de belastingmix
in de periode 1970–1998.

Tabel 1 Belastingpeil en belastingmix in Nederland a)

1970 1980 1990 1994 1998

Premies voor de sociale verzekeringen
Belastingen op de bestedingen
Belastingen op inkomen en winst
Belastingen op vermogen

35
28
33
3

38
25
33
4

37
26
32
4

41
26
28
4

40
28
26
5

Totaal 100 100 100 100 100

Belastingpeil (procenten bbp) 37 43 43 43 41

a) Belastingsoorten gerangschikt naar dalend aandeel in 1998.

Bron: oeso, Revenue Statistics 1965–1999

In de jaren tachtig tot halverwege de jaren negentig schommelde het
belastingpeil tussen de 42% en de 45% van het bbp. In de tweede helft
van de jaren negentig zakte het met enkele procentpunten. Het aan-
deel van de belastingen op inkomen en winst is na 1990 aanzienlijk
gedaald; het aandeel van de sociale premies, dat van de belastingen op
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bestedingen en die op vermogen neemt toe. Bij de bespreking van
tabel 6 worden deze trends toegelicht.

Tabel 2 geeft belastingpeil en belastingmix weer in enkele omringen-
de landen. De vergelijking betreft 1998, het meest recente jaar waar-
voor bij het afsluiten van deze bijdrage definitieve gegevens beschik-
baar zijn. In de loop van de jaren negentig is het belastingpeil in de
omringende landen gestegen. Alleen in Zweden en Nederland is het
met ongeveer 3,5%-punt vanhet bbpgezakt.Anno1998 ligt het belas-
tingpeil in Nederland al iets beneden het gemiddelde in de Europese
Unie. Sindsdien is het in verhouding verder gedaald. In Nederland en
Zweden zijn economisch niet-actieven over ontvangen uitkeringen
loonbelasting en sociale premies verschuldigd. Bij een vergelijking
van het belastingpeil in de onderscheiden landen moet hiervoor wor-
den gecorrigeerd. In beide landen gaat het om ruim 5% van het bbp.3

De feitelijke belastingdruk op het bedrijfsleven en de werkenden be-
draagt in ons land dus niet meer dan 35% à 36% van het bbp.

Tabel 2 Belastingpeil (% bbp) en belastingmix (% aandelen), 1998 a,b)

Inkomen Premies Vermogen Bestedingen Totaal Belastingpeil

Zweden
België
Frankrijk
Nederland c)
Ver. Koninkrijk
Duitsland

Europese Unie

41
39
23
26
38
29

35

29
32
36
40
18
40

28

4
3
7
5

11
2

5

22
25
27
28
33
28

30

100
100
100
100
100
100

100

52,0
45,9
45,2
41,0
37,3
37,0

41,3

a) Landen gerangschikt naar dalend belastingpeil.
b) Aandelen in de belastingmix tellen niet steeds op tot 100, doordat Frankrijk en Zweden ook
loonsombelastingen heffen, en door afrondingsverschillen.
c) Percentages gelijk aan die in de laatste kolom van tabel 1.

Bron: oeso, Revenue Statistics 1965–1999

Debelastingmix inNederland,DuitslandenFrankrijkwordt gedomi-
neerd door premies voor de sociale verzekeringen. In het Verenigd
Koninkrijk tikken belastingen op consumptie in verhouding aan. Het
aandeel van de belastingen op inkomen en winst is nergens zo gering
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als in ons land.4 De grote spreiding in het aandeel van heffingen op
vermogen valt op. Nederland loopt hier in de Europese pas.

Nationale belastingstelsels verschillen ook naar de mate waarin di-
versebestuurslageneigenbelastingenheffen.Bij internationaleverge-
lijking springt Nederland eruit als een land waar gemeenten en pro-
vincies over een relatief zeer beperkt eigen belastinggebied beschik-
ken.

Belastingpolitiek

Als het goed is horen belastingpeil en samenstelling van de belasting-
mix tot de doelvariabelen van het overheidsbeleid. In de praktijk is
het belastingpeil vaak sluitpost, gegeven het door politieke partijen
gewenste niveau van de overheidsuitgaven en het aanvaardbaar ge-
achte begrotingssaldo. Bij afzonderlijke belastingen gaat het om de
keuze van de belastingeenheid (individu of gezin), de heffingsgrond-
slag (deze is smaller naarmate de wet meer vrijstellingen en aftrekpos-
ten kent) en de tariefstructuur.

Als belastingeenheid kiest de Nederlandse wetgever bij de loon- en
inkomstenbelasting en de premieheffing voor de sociale verzekerin-
gen voor het individu.5 btw en accijnzen treffen de gezinsbestedin-
gen.Deheffingsgrondslagvande inkomstenbelastingendepremiesvoor
de volksverzekeringen worden in Nederland met name uitgehold
door de vrijwel onbegrensde mogelijkheid betaalde hypotheekrente
op belaste inkomsten in mindering te brengen. Ook het belastinguit-
stel bij de vorming van oudedagsvoorzieningen tast de heffingsgrond-
slag aan. Andere landen kennen doorgaans een vergelijkbare faciliteit,
maar in Nederland–met zijn omvangrijke, kapitaalgedekte pensioen-
besparingen–wordt daarvan op veel grotere schaal gebruik gemaakt
dan elders te doen gebruikelijk is. De grondslag van de btw is in alle
eu-landengeüniformeerd.Heffingenkennenookverschillende tarief-
structuren. Het tarief van de inkomstenbelasting is progressief: naarma-
te het inkomen hoger is, dienen belastingplichtigen daarvan een gro-
ter deel aan de fiscus af te staan. Dit oogmerk wordt bereikt door het
belastbare inkomen op te knippen in tarief‘schijven’ die tegen oplo-
pende percentages worden belast. Het tarief van de btw en de ven-
nootschapsbelasting (VpB) is proportioneel (een gelijkblijvend per-
centage). Het tarief van de accijnzen en sommige milieubelastingen
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bestaat uit een vast bedrag, ongeacht inkomen of bestedingen. Zo’n
heffing drukt in verhouding het zwaarste op lage inkomens, anders
gezegd, zij is degressief.

Tabel 3 Belastingtarieven (%), 2000 a)

Belasting op inkomen Winstbelasting
vennootschappen

btw b)

Arbeid Rente

België
Frankrijk
Nederland
Zweden
Duitsland
Ver. Koninkrijk

64,7
60,2
60
56
53,8
40

15-60,8
10-60
60
30
53,8
40

39,3
36,7
35
28
51,8 c)
30

21
19,6
17,5
25
16
17,5

a) Landen gerangschikt naar dalend toptarief op arbeidsinkomsten.
b) Algemeen tarief; alle landen kennen ook verlaagde tarieven.
c) Tarief voor aan aandeelhouders uitgekeerde winst is 43%.

Bron: ibfd, EuropeanTax Handbook 2000 en mededeling ministerie van Finan-
ciën

Tabel 3 vergelijkt de tarieven van enkele belastingen in Nederland
met die in omringende landen.6 Het blijkt dat Nederland in het jaar
2000 voor arbeidsinkomsten niet de allerhoogste tarieven kende.Wel
werden rente en dividend vrijwel nergens zo zwaar belast als hier. De
in andere landen geldende lagere heffingspercentages voor vermo-
gensinkomsten weerspiegelen beduchtheid van nationale beleidsma-
kers dat hun land anders onvoldoende aantrekkelijk blijft voor beleg-
gers en investeerders. Bij de vergelijking van ib-tarieven past de kant-
tekening dat het ‘ingangsinkomen’, van waaraf het toptarief van toe-
passing is, in ons land relatief laag ligt. Verder verschilt de betekenis
vanaftrekposten,vrijstellingenenmogelijkhedenvoorbelastinguitstel
per land. De positie van Nederland is opvallend: vermogenswinsten
van particulieren blijven onbelast, hypotheekrente en pensioenpre-
mies zijn vrijwel onbeperkt aftrekbaar. Een in vergelijking met andere
landen smalle heffingsgrondslag is hiervan het resultaat. Omdat in
verhouding hoge percentages worden toegepast op een smalle hef-
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fingsgrondslag, is het aandeel van heffingen op het inkomen in de
belastingmix hier niet hoger dan in de omringende landen, uitgezon-
derd het Verenigd Koninkrijk; zie nogmaals tabel 2. Om het aandeel
van de heffingen op het inkomen te bepalen moeten de percentages
in de kolommen ‘inkomen’ en ‘premies’ worden samengeteld.

Beleidsomgeving

Contribuabelen ondergaan de hen opgelegde heffingen meestal niet
lijdzaam. Belasting- en premieheffing roepen uiteenlopende gedrags-
reacties op. Burgers en bedrijven kunnen op diverse manieren streven
naar legale vermindering van hun verplichtingen jegens de fiscus. Zo
kunnen belastingen worden ontweken door lager belaste artikelen te
kopen en door minder uren te gaan werken, door belastingbesparen-
de constructies te gebruiken en door te verhuizen naar een land met
een milder fiscaal klimaat (belastingvlucht). Ook kunnen deelnemers
aan het economisch verkeer proberen opgelegde heffingen op ande-
ren af te wentelen, door hun looneisen en prijzen op te schroeven.
Voor zover dit streven succes heeft dragen anderen uiteindelijk de
heffing.Tenslotte laten sommigebelastingplichtigenzichverleiden tot
illegale belastingontduiking: zij plegen fraude. Zulke gedragsreacties,
voor zover onvoorzien dan wel niet bedoeld, beperken de ruimte van
beleidsmakers om via belasting- en premieheffing de wereld naar hun
hand te zetten.

Hun beleidsruimte is ook in andere opzichten beperkt. De belang-
rijkste eigenschap van een belasting is, dat zij kan worden geheven en
ingevorderd.Voor een goed verloop van de belastingheffing dient de
overheid met name zicht te hebben op transacties waarbij geld en
goederen worden geruild. Bijkomende voorwaarde is dat die transac-
tieshoofdzakelijkbinnende landsgrenzenplaatshebben.Aande laatst-
genoemde voorwaarde wordt steeds minder voldaan. De internatio-
nale ‘bewegingsvrijheid’ van heffingsgrondslagen is toegenomen. Fi-
nancieel kapitaal is zeer mobiel. Het vlucht gemakkelijk naar plaatsen
waar de tarieven laag zijn. Aanwezig fysiek kapitaal (gebouwen,
machines) ismindermobiel.Devestigingsplaats vannieuwe fabrieken
en kantoren wordt bovendien in belangrijke mate door niet-fiscale
factoren bepaald. Zeker in Europa is de productiefactor arbeid voor-
alsnog weinig mobiel.7 Taal- en cultuurverschillen verhinderen dat
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werknemers gemakkelijk verhuizen naar landen waar zij van hun bru-
toloon netto aanzienlijk meer overhouden. Consumenten zijn veelal
niet in staat het gros van hun aankopen in een ander land te doen,
waar bijvoorbeeld lagere btw- en accijnstarieven gelden. Onroeren-
de zaken zijn volstrekt immobiel en daarmee vanouds een geliefd
heffingsobject. De opkomst van informatie- en communicatietechno-
logie doet echter twijfel rijzen of belastingautoriteiten op langere
termijn in staat blijven de heffingsgrondslag van belangrijke belastin-
gen adequaat waar te nemen en effectief te belasten.8

Nationalebeleidsmakerswordenvoorts geconfronteerdmet toene-
mende belastingconcurrentie (‘tax competition’). Deze term doelt op
een ontwikkeling waarbij landen met elkaar wedijveren door steeds
gunstigerfiscale faciliteiten tebiedenaan investeerders, vermogensbe-
zitters en hooggekwalificeerde arbeidskrachten. In de achter ons lig-
gende tien jaar toonde de Nederlandse wetgever zich gevoelig voor
fiscale ontwikkelingen elders. Zo zijn in 1990 de tarieven van de in-
komstenbelasting verlaagd. Deze ‘Oort’-operatie ging gepaard met
een lastenverlichting van bijna vijf miljard gulden.Vooral de hoogste
tariefpercentages – voordien oplopend tot 72% – gingen omlaag, tot
maximaal 60%. Deze lastenverlichting kwam disproportioneel aan de
hogere inkomensklassen ten goede. Zij werd expliciet gemotiveerd
met een verwijzing naar aansprekende tariefverminderingen in het
buitenland. Het tarief van deVpB is aan het eind van de jaren tachtig
eveneens verlaagd (van 43% tot 35%). Ook in dit geval was een be-
langrijke beweegreden dat andere landen hun tarief van de winst-
belasting voor vennootschappen omlaag brachten. Recent heeft de
commissie-Van Rooij het kabinet geadviseerd het VpB-tarief verder
te verlagen tot 30%, onder verwijzing naar tariefreducties van de
winstbelasting voor vennootschappen die plaatsvinden in andere lid-
staten van de Europese Unie.9

Bij de bespreking van de ‘paarse’ belastingpolitiek zal blijken dat na
1994 zowel de belastingmix als afzonderlijke belastingen zijn herzien,
mede met het oog op fiscale ontwikkelingen elders in Europa. Zowel
de oeso als de Europese Unie hebben in de tweede helft van de jaren
negentig initiatieven genomen om schadelijk geachte vormen van
belastingconcurrentie in te dammen.10
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Belastingpolitieke idealen

Om achter het door politieke partijen nagestreefde fiscale beleid te
komen dienen belangstellenden de verkiezingsprogramma’s uit te
pluizen.Geenvandegrotepartijenheeft eenduidelijk samenhangend
geheel van opvattingen over het na te streven belastingpeil, welke
belastingen moeten worden geheven, op basis van welke grondslagen
en tegen welke tarieven. Dit geldt ook voor de PvdA. In onze kring
heeft het denken over een bijdetijdse belastingpolitiek de afgelopen
kwarteeuw nagenoeg stilgestaan. Misschien is een doordachte kijk op
de te voeren belastingpolitiek ook wel te veel gevraagd van de opstel-
lers van verkiezingsprogramma’s.Toch blijft een analyse van de fiscale
paragrafennuttig.Daaromvat dit onderdeel debelastingparagrafenuit
de programma’s van PvdA, vvd en d66 kort samen. Gekozen is voor
de programma’s uit 1989, 1994 en 1998.11 Bij elke gelegenheid heeft
het Centraal Planbureau de gevolgen van die programma’s voor het
belastingpeil becijferd (zie tabel 4). In 1994 en 1998 kozen alle drie
partijen voor verlaging van het belastingpeil.Voor PvdA en d66 bete-
kende dit een koerswijziging ten opzichte van de voornemens uit
1989. Beoogde veranderingen in de belastingmix en gewenste wijzi-
gingen bij afzonderlijke belastingen komen hierna per politieke groe-
pering aan de orde.12

Tabel 4 Verandering belastingpeil volgens verkiezingsprogramma’s a)

1990–1994 1994–1998 1998–2002

PvdA
vvd
d66

–1,1
–0,7
–0,4

–1,0
–2,4
–1,2

–1¼
–1¾
–1¾

a) Gecumuleerde verandering over gehele kabinetsperiode; in %-punten van
het bbp.

Bron: Centraal Planbureau
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PvdA

In de drie programma’s die hier onder de loep liggen, pleit de PvdA
consistent voor een groter aandeel van milieuheffingen in de belas-
tingmix.Vooral het programma uit 1998 benadrukt de gewenste ver-
groening van het belastingstelsel. Een tweede rode draad in de sociaal-
democratische programma’s is de wens consumptie zwaarder te belas-
ten om zodoende de lasten op arbeid te kunnen verlichten. In het
najaar van 1997 publiceerde het kabinet een ‘verkenning’ van het
belastingstelsel in de eenentwintigste eeuw.13 In lijn met de strekking
van deze nota stelt het programma uit 1998, dat de globalisering van
de economie ertoe noopt het belastingstelsel op een nieuwe leest te
schoeien.

Inzake afzonderlijke heffingen bevatten de PvdA-programma’s
vooral uitspraken over de inkomstenbelasting en sommige sociale
premies. De belastingvrije som in de ib dient te worden vervangen
door een voor iedereen gelijke heffingskorting; zie nader in het kader
Fiscale kostwinnersfaciliteit. Deze ingreep versterkt de tariefprogres-
sie. In dezelfde geest levert het programma uit 1989 een achterhoede-
gevecht tegen de Oortoperatie, waarmee het parlement dan al heeft
ingestemd. De PvdA wil de Oortse verlaging van de toptarieven, die
op 1 januari 1990 van kracht werd, deels terugdraaien. Het kwart van
de belastingbetalers met de hoogste inkomens zou hierbij twee mil-
jard gulden moeten inleveren. Deze eis wordt ingeslikt wanneer de
PvdA na twaalf oppositiejaren weer gaat meeregeren. In 1994 en 1998
legt het programma de nadruk op tariefreductie voor lager betaalden.

Drie jaar geleden ontdekte de PvdA, overigens rijkelijk laat, het
probleem van de ‘armoedeval’: voor uitkeringsontvangers en laagbe-
taalde werknemers loont het vaak niet aangeboden werk te aanvaar-
den (zie kader). Het verkiezingsprogramma uit 1998 belooft daarom
een verruimde fiscale faciliteit voor werkenden. Hierdoor neemt de
afstand tussen het nettominimumloon en de nettominimumuitkering
toe; dit laatste staat er wijselijk niet bij.

Verder stelt het programma uit 1998 dat de inkomstenbelasting,
ondanks de steile progressie van het tarief, een bijna proportionele
drukverdeling kent, doordat hoge inkomensgroepen vluchten in be-
sloten vennootschappen en tal van belastingbesparende constructies
gebruiken. Bij veel van die constructies worden in beginsel belaste
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Armoedeval

Een kostwinner met een minimumuitkering die werk
aanvaardt tegen het wettelijk minimumloon gaat er prak-
tisch gesproken geen cent op vooruit. Het volgende geval
is illustratief (op basis van de situatie in het jaar 2000). Wil
een uitkeringsontvanger (met partner) netto 10% meer
verdienen dan in de uitkeringssituatie, dan moet zijn
werkgever hem 151% van het brutominimumloon beta-
len.

Sinds de Belastingherziening 2001 hebben werkenden
recht op een arbeidskorting van f 2024 ( 920) per jaar.€

Deze komt in mindering op de verschuldigde belasting.
Op minimumniveau betalen economisch actieven dank
zij deze korting f 169 ( 77) per maand minder belasting€

dan uitkeringsontvangers, die geen aanspraak op de ar-

vermogensinkomsten omgezet in onbelaste vermogensgroei. Anders
dan de opstellers beweren, neemt de druk van de inkomstenbelasting
wel degelijk toe met het inkomen; zie de bespreking van tabel 7. Een
misleidende voorstelling van zaken werd kennelijk nodig geacht om
de partij warm te krijgen voor de beoogde belastingherziening. Zoals
in het kader Belastingherziening 2001 wordt toegelicht, is de draag-
krachtgedachte bij die operatie een kopje kleiner gemaakt. In 1994
wilde de PvdA particuliere vermogenswinsten belasten. Een uitste-
kende gedachte. Deze maatregel zou in één moeite door veel belas-
tingbesparende constructies depas afsnijden.Het programmauit 1998
neemt gas terug en wil slechts ‘de heffing op vermogensgroei aanpas-
sen’. Inderdaad, en nu op een manier die later de volle instemming
van de vvd krijgt, te weten invoering van volledige belastingvrijdom
voor vermogensinkomsten. In combinatie daarmee is de vermogens-
belasting–gestoken in een nieuw jasje–verhoogd.

In 1994 wil de PvdA de Algemene wet bijzondere ziektekosten
fiscaliseren, dat wil zeggen deze volksverzekering voortaan financie-
ren ten laste van de rijksbegroting, en niet langer via premies die wor-
den geheven over inkomen dat valt in de eerste en de tweede schijf
van het ib-tarief. In 1998 keert dit punt niet terug.
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beidskorting kunnen maken. Via deze prikkel hoopt paars
het aanvaarden van aangeboden werk financieel aantrek-
kelijker te maken.

De arbeidskorting biedt echter geen soelaas voor men-
sen die al werken en een laag loon verdienen. Na een
loonsverhoging blijft hun arbeidskorting hetzelfde. Van
de verbetering van het brutoloon gaat meteen 40% in de
vorm van loonbelasting en sociale premies naar de fiscus.
Als gevolg van de loonstijging verliezen gezinnen in deze
situatie bovendien vaak huursubsidie en andere inko-
mensafhankelijke tegemoetkomingen, die bijvoorbeeld
onderdeel zijn van het gemeentelijke armoedebeleid.
Hierdoor blijft van een stijging van het brutoloon netto
bitter weinig over. Het is bij een loon tussen 102% en
135% van het wettelijk minimumloon volstrekt niet inte-
ressant (meer uren) te gaan werken.

vvd

In de drie bestudeerde programma’s pleit de vvd consistent voor (ge-
leidelijke) afschaffing van de kapitaalsbelasting en van de vermogens-
belasting. Tot het eind van de vorige eeuw was eenmalig 1% kapi-
taalsbelasting verschuldigd over bijeengebracht aandelenkapitaal.Tot
2001was jaarlijks vermogensbelastingverschuldigddoor particulieren
met een vermogen van meer dan een kwart miljoen gulden. Voor
ondernemers golden overigens belangrijke vrijstellingen. Het vvd-
programma uit 1994 wil ook de overdrachtsbelasting schrappen. Deze
heffing van 6% is verschuldigd over de aankoopprijs van een bestaan-
de woning. In het programma uit 1998 komt dit punt niet terug.
Minder consistent zijn de liberalen ten aanzien van het eigen belas-
tinggebied van de gemeenten: niet uitbreiden (1989), wel uitbreiden
(1994), geen mening (1998). Het meest recente programma pleit voor
een groter aandeel van de indirecte belastingen. Enige vergroening
van het stelsel is aanvaardbaar, mits de rest van Europa meedoet en de
operatie niet wordt gebruikt voor het voeren van inkomenspolitiek.

Inzake afzonderlijkeheffingenpleit de vvd voor lagere percentages
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Fiscale kostwinnersfaciliteit

Tot aan de Belastingherziening 2001 kende de inkom-
stenbelasting een belastingvrije som: het bedrag waar be-
neden van een individu geen belasting wordt geheven. In
de loop van de jaren negentig is de belastingvrije som
verdubbeld tot meer dan f 9000. Wie 30% betaalt, hoefde
in 2000 dank zij de vrije som f 2700 minder belasting te
betalen (30% van 9000). Wie over de top van zijn inko-
men 60% betaalde, bespaarde f 5400 belasting (60% van
9000). De som is dus meer waard naarmate iemand over
de top van zijn inkomen een hoger tarief verschuldigd is.
Wanneer bij individuen die gehuwd ofongehuwd samen-
leven het inkomen van een van beide partners lager was
dan de vrije som, kon de som van de partner die minder
dan f 9000 verdiende in zijn geheel naar de andere partner
worden overgeheveld. Deze faciliteit was tussen f 2700 en
f 5400 per jaar waard, afhankelijk van het toptarief van de
kostwinner.

Bij de Belastingherziening 2001 is de vrije som vervan-
gen door een heffingskorting van f 3473 ( 1576). Deze€

korting wordt van de verschuldigde belasting afgetrokken
en is dus voor iedereen evenveel waard. Wie geen eigen
inkomen heeft en met iemand anders samenwoont, krijgt
de heffingskorting rechtstreeks door de Belastingdienst
uitgekeerd. Op deze teruggaaf bestaat evenwel alleen
aanspraak indien en voor zover de verdienende partner

en minder progressie bij het ib-tarief. De progressie valt af te zwak-
ken door de eerste schijf (1998) en de tweede schijf (1994) langer te
maken. Hierdoor duurt het langer voordat iemand met de top van
zijn inkomen in een zwaarder belaste schijf terecht komt. De liberalen
hadden de armoedeval eerder ontdekt dan de PvdA. Zij wensen de
afstand tussen uitkeringen en betaald werk te vergroten (1994) door
uitbreiding van de fiscale faciliteit voor werkenden (1998). De be-
staande kostwinnersfaciliteit moet voor nieuwe gevallen verdwijnen
(1994).



115

voldoende belasting verschuldigd is. Anders gezegd, kost-
winners hebben nog altijd een dubbel zo hoge heffings-
korting als alleenstaanden en tweeverdieners, zij het dat
hun partner de eigen korting nu zélf verzilvert.

Paars is eigenlijk voorstander van volledige individuali-
sering van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat een
niet-verdienende partner de eigen korting alleen kan ver-
gelden door inkomen buitenshuis te gaan verdienen.
Doordeze ingreepzoudebelastingdrukvoorkostwinners
in één klap met f3473 ( 1576) toenemen. Dit betreft 900€

duizend huishoudens. Voor getroffen huishoudens in de
buurt van het sociaal minimum ligt het koopkrachtverlies
tussen 10% en 15%. Deze ijzeren consequentie van een
werkelijk individuele belastingheffing zonder kostwin-
nersfaciliteit heeft paars niet durven trekken.

d66

De sociaal-liberalen willen het aandeel van milieuheffingen in de be-
lastingmix flink uitbreiden (1989, 1998). Met name de energieheffing
voor kleingebruikers moet fors omhoog (1994).Voorts wenst d66 een
ruimer gemeentelijk belastinggebied (1994). De partij wil de vermo-
gensbelasting verlagen (1994), respectievelijk afschaffen (1998) en in-
komstenbelasting enpremies voor devolksverzekeringen samensmel-
ten. d66 pleit voor invoering van een vermogenswinstbelasting en
voor onderzoek naar een andere heffingsgrondslag voor de sociale
premies (1998).

De inkomstenbelasting krijgt in de bestudeerde programma’s veel
aandacht. Al in 1989 wenst d66 de belastingvrije som te vervangen
door een heffingskorting. De kostwinnersfaciliteit voor mensen die
zijn geboren na 1972 (programma 1989) respectievelijk na 1949 (pro-
gramma 1994) dient te vervallen. Het toptarief van de ib moet om-
laag (1994). Gemikt wordt op een drieschijventarief; deze schijven
zijn belast tegen achtereenvolgens 25%, 40% en 50% (1998). Verder
wil d66 overstappen van een synthetische op een analytische inkom-
stenbelasting (1994, 1998).
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Synthetische versus analytische inkomstenbelasting

Tot aan de Belastingherziening 2001 werd de grondslag
voor de heffing van inkomstenbelasting bepaald door alle
inkomsten uit in de wet genoemde bronnen te somme-
ren, rekening houdend met diverse aftrekposten. Over
het saldo werd belasting geheven volgens – in beginsel –
één progressief tarief. Een heffing met zo’n structuur heet
een synthetische (samenvoegende) inkomstenbelasting.
Daartegenover staat een analytische (ontledende) inkom-
stenbelasting, waarbij inkomsten uit diverse bronnen af-
zonderlijk worden belast tegen een proportioneel of pro-
gressief tarief. Het tariefpercentage kan per bron van in-
komen verschillen.

Financieel kapitaal is zeer mobiel. Het stroomt gemak-
kelijk naar landen waar de belastingtarieven lager zijn.
Om belastingvlucht tegen te gaan, zijn veel Europese lan-
den de afgelopen jaren overgestapt op proportionele be-
lastingheffing over bepaalde door particulieren genoten
vermogensinkomsten, met name rente en dividend. Zij
kozen daarmee voor een analytische inkomstenbelasting.

Paars belastingbeleid

Dezeparagraaf bespreekthet belastingbeleidvanpaars.Achtereenvol-
gens komen aan de orde: de ontwikkeling van de microlastendruk en
het beloop van het collectievelastenpeil, veranderingen in de belas-
tingmix en wijzigingen van enkele individuele belastingen.

Het belastingpeil–een macrogrootheid–geeft geen goed beeld van
de door burgers en het bedrijfsleven ervaren veranderingen in de
microlastendruk.14 Deontwikkelingvandemicrolastendruk ismaatge-
vend voor de door belastingbetalers ervaren drukverandering als ge-
volg van wijzigingen in tarieven en de wettelijke belastinggrondslag.
Tabel 5 laat zien dat paars de microlastendruk in zes van de zeven
jaren verlaagt. De lastenverlichtingen zijn geconcentreerd bij de di-
recte belastingen en (in 2001) bij de premies voor de sociale verzeke-
ringen. Zij komen voor ruwweg tweederde deel aan gezinnen ten
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goede en voor eenderde deel aan bedrijven. In beide kabinetsperio-
den overtrof de verlaging van de microlasten de eerdere afspraken uit
het regeerakkoord. De onstuimige economische groei schiep ruimte
voor extra lastenverlichting.

Tabel 5 Verandering microlastendruk (mld gld)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Directe belastingen
Indirecte belastingen
Sociale premies
Decentrale overheden
Heffingen

–3
0,5

–1,5
0,5
0

–4
1,5

–1,5
0
0

–5
0,5
1,5
0
0

–3
0,5

–1
–1
0

–1
1,5
1,5
0
0

–2
1
0,5
0

–1,5

0,5
6,5

–14
0
0

Totaal
waarvan
Gezinnen
Bedrijven

–3,5

–4
0,5

–3,5

1
–4

–3

–0,5
–2,5

–4,5

–3
–2

1,5

1
0,5

–1,5

–2
0

–7

–8
0,5

Bron: Centraal Planbureau, Macro Economische Verkenning 1999, p. 110 en Macro
Economische Verkenning 2001, p. 145

Blijkens de bovenste regel van tabel 6 (blz. 123) stijgt de opbrengst
van belastingen en sociale premies na 1994 van 276 miljard tot 364
miljard gulden.15 Toch zakt het macropeil van deze collectieve lasten
in de beschouwde periode met 5% van het bruto binnenlands pro-
duct; zie de tweede regel van tabel 6. De daling van de quote (totale
belastingopbrengst/bbp) is geflatteerd, doordat het bbp sinds 1995 op
een andere manier wordt berekend. Louter door zijn herziene bere-
keningswijze valt het bbp sinds 1995 ruim 4% hoger uit. Dit ‘noemer-
effect’ drukt de quote met ongeveer 2%-punten. Resteert een ‘wer-
kelijke’ lastendaling ter grootte van circa 3% van het bbp. Meevallers
bij de belastingen zijn voor een deel aan de belastingbetalers terugge-
geven (vergelijk tabel 5).

Het tweede blok van tabel 6 toont de veranderde samenstelling van
de belastingmix.16 Onder paars loopt het aandeel van de loon- en in-
komstenbelasting terug van 20% tot minder dan 15%. De per saldo ne-
gatieve opbrengst van de ib in 2001 valt te verklaren, doordat belas-
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tingverminderingen wegens aftrekposten (vooral hypotheekrente) en
heffingskortingen voor niet-kostwinners de positieve opbrengst in-
middels meer dan tenietdoen. Alles komt nu op de loonbelasting aan.
Het aandeel van de vennootschapsbelasting in de mix neemt met meer
dan3,5%-punt toe.AangezienhetVpB-tarief in debeschouwdeperi-
ode is verlaagd, moet de oorzaak liggen bij de groei van het aantal
vennootschappen en de gunstige winstontwikkeling van het bedrijfs-
leven. Het grote aandeel van de VpB in de totale belastingopbrengst
maakt de voeding van de schatkist kwetsbaar wanneer het ons land in
de toekomst economisch minder voor de wind mocht gaan.

Het wat teruggelopen aandeel van alle belastingen op inkomen en
winst samen lijkt te bevestigen, dat beleidsmakers zijn gezwicht voor
dedrukdieuitgaat van internationalebelastingconcurrentie.Debete-
kenis van heffingen met de meest mobiele grondslag is immers iets
verminderd. De lagere opbrengst van de loon- en inkomstenbelasting
valt echter hoofdzakelijk toe te schrijven aan de erosie van de hef-
fingsgrondslag, en niet zozeer aan lagere tariefpercentages.17 In de
loop van de jaren negentig heeft de wetgever de heffingsgrondslag
van loon- en inkomstenbelasting welbewust uitgehold door de belas-
tingvrije sommen fors te verhogen en door reeksen fiscale prikkels in
te voeren in de vorm van vrijstellingen (groen beleggen, spaarloon)
en nieuwe aftrekposten (kinderopvang, fiets). De neiging in Den
Haag het gedrag van burgers en bedrijven met fiscale prikkels aan te
sturen is herhaaldelijk als ‘Vermeenditis’ aan de kaak gesteld. Behalve
de wetgever hebben ook belastingbetalers het breekijzer in de hef-
fingsgrondslag van de ib gezet, met name via de onbegrensde aftrek
van hypotheekrente (toegenomen eigenwoningbezit, prijsexplosie
van woningen) en door het gebruik van allerlei belastingbesparende
constructies.

Het aandeel van de premies voor de sociale verzekeringen krimpt na
1994 met meer dan 8%-punten. Een kwart van de premiedaling hangt
samen met de privatisering van het ziekengeld.Vóór 1996 betaalden
werkgevers en werknemers samen premie voor de Ziektewet. De
opbrengst werd gebruikt om het loon van zieke werknemers goed te
maken. Sinds 1996 zijn werkgevers verplicht het loon van hun zieke
werknemers een jaar lang door te betalen uit de bedrijfskas. De Ziek-
tewetpremie kon dus vervallen. Hoewel de premielast hierdoor flink
is verminderd, zijn de arbeidskosten van werkgevers dooreen geno-
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Belasting- en premiecircuit

Tussen het belasting- en het premiecircuit bestaan dwars-
verbanden die in de miljarden lopen. In 1997 werden de
tot dan toe ten laste van de rijksbegroting gefinancierde
bejaardenoorden overgeheveld naar de awbz, zodat de
awbz-premie extra omhoog moest. In datzelfde jaar is de
aow-premie gemaximeerd. Hierdoor is de premie-op-
brengst in toenemende mate onvoldoende om de door de
geleidelijke vergrijzing van de bevolking stijgende aow-
lasten te financieren. Wat het aow-fonds tekortkomt
wordt aangezuiverd met een bijdrage uit de schatkist. Zo
is in feite een begin gemaakt met een sluipende fiscalise-
ring van de aow. In 1998 verdween de volksverzekering
voor jonggehandicapten (aaw).Deaaw-premieverviel.
Sindsdien wordt de regeling (nu wajong geheten) ten
laste van de algemene middelen gefinancierd. De in 2001
ingevoerdeheffingskortingennemenvooral eengrotehap
uit de opbrengst van de premies voor de volksverzeke-
ringen. Dit verklaart een flink deel van de gedaalde pre-
miedruk. De betrokken sociale fondsen krijgen hiervoor
compensatie in de vorm van een rijksbijdrage uit de
schatkist.

men gelijk gebleven. Aan zieke werknemers doorbetaald loon heeft
de vroegere Ziektewetpremie vervangen.

Het aandeel van de belastingen op consumptieve bestedingen groeit
na 1994 met bijna 8%-punten, vooral door de grotere betekenis van
de omzetbelasting en de milieuheffingen. De opbrengst van de omzet-
belasting neemt trendmatig toe, doordat gezinnen een steeds groter
deel van het huishoudbudget spenderen aan tegen het algemene (‘ho-
ge’) tarief belaste goederen en diensten. In de afgelopen jaren hebben
de particuliere bestedingen een extra impuls gekregen door de forse
waardestijging van aandelen en huizen, die voor een deel is verzilverd
voor extra consumptieve aankopen. Daarenboven is het algemene
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btw-tarief als onderdeel van de Belastingherziening 2001 verhoogd
van 17,5% tot 19%. De tarieven van de accijnzen bestaan uit vaste be-
dragen. De accijnzen op benzine en dieselolie worden sinds de eerste
helft van de jaren negentig automatisch verhoogd met het inflatieper-
centage. Dit verzekert dat hun aandeel min of meer stabiel blijft. Ge-
heel in overeenstemming met de verkiezingsprogramma’s van de
paarse partijen zijn diverse milieubelastingen ingevoerd en nadien staps-
gewijs verhoogd. De kleinverbruikersheffing op energie uit 1996,
gevolgd door heffingen op waterverbruik en het aanbieden van afval-
stoffen18 treffen huishoudens onevenredig zwaar, omdat grote ener-
gie- en waterverbruikers zijn vrijgesteld, dan wel genieten van tarief-
reducties. In bepaalde gevallen profiteren zij van kunstmatig lage
gasprijzen (aluminiumindustrie, tuinbouw), die een premie op ver-
spilling zetten. De ongelijke behandeling van klein- en grootverbrui-
kers van energie heeft als voornaamste doel de internationale concur-
rentiepositie van het vaderlandse bedrijfsleven niet in gevaar te bren-
gen. Deze vergroeningsvariant is kwestieus. Enerzijds is onzeker of
bestaandemilieuheffingen leiden tot deverhooptegedragsverandering
van particuliere huishoudens. Anderzijds zal vrijstelling van de groot-
ste vervuilers op den duur het maatschappelijk draagvlak voor het
milieubeleid aantasten.

Hoewel de vermogensbelasting met ingang van 2001 is afgeschaft,
neemt het aandeel van de belastingen op vermogen na 1994 met meer
dan 1,5%-punt van het bbp toe. De opbrengst van de dividendbelas-
ting is fors gegroeid. Een wetswijziging maakte het vanaf 1997 aan-
zienlijk aantrekkelijker geld uit familievennootschappen te halen. Dit
is op massale schaal gedaan, waarbij 25% dividendbelasting wordt af-
gedragen. Het successierecht brengt steeds meer op, doordat de
waarde van verkrijgingen uit nalatenschappen oploopt als gevolg van
de koersstijging van effecten en de formidabele waardevermeerdering
van onroerende zaken. De belastingen van rechtsverkeer leggen even-
eens meer gewicht in de schaal.19

Over de eigen belastingen van decentrale overheden is in Den Haag en
de media veel te doen. Gemeenten vergaren 95% van hun belasting-
middelen via de onroerendezaakbelastingen (ozb). In 1998 en latere
jaren heeft de centrale overheid gemeenten middelen verschaft om de
jaarlijkse aanslag in de ozb met honderd gulden te verlagen (‘Zalm-
snip’). De cijfers blijken deze bemoeizucht van de centrale overheid
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Belastingherziening 2001

In 2001 krijgt een ingrijpende belastingherziening haar
beslag. Bij deze gelegenheid gaan de directe lasten op ar-
beid met 18 miljard gulden omlaag. Daartegenover gaan
andere belastingen samen met 11 miljard gulden omhoog.
De verhoging van het algemene btw-tarief met 1,5%-
punt brengt bijna 5 miljard op. De milieubelastingen stij-
gen met 2 miljard gulden. De belastingdruk op vermogen
wordt met naar schatting 4 à 5 miljard verzwaard. Per sal-
do resteert een verlichting van de microlastendruk met 7
miljard gulden (zie tabel 5).

In de sfeer van heffingen op vermogen vervalt de aftrek
van rente op consumptief krediet en wordt de aftrek van
lijfrentepremies versoberd. De vermogensbelasting en de
ib-heffing over rente en dividend worden vervangen door
de vermogensrendementsheffing met een geschatte op-
brengst van 6 miljard gulden. Het kabinet meent dat ver-
mogensinkomsten niet langer effectief vallen te belasten,
ten gevolge van belastingvlucht en massaal gebruik van
belastingbesparende constructies. In plaats daarvan wordt
sinds dit jaar daarom een fictief rendement –van 4% van
het nettovermogen–belast tegen een proportioneel tarief
van 30%. Het werkelijk behaalde vermogensrendement
doet er dus niet langer toe, of dit nu 0% of 8% is. In alle
gevallen is 30% belasting over 4% van de nettovermogens-
waarde verschuldigd. Hierbij geldt een vrijstelling van
ongeveer f 38.785 ( 17.600) per individu. In wezen€

niet te kunnen rechtvaardigen. Het aandeel van de gemeentelijke
belastingen in de mix stabiliseert in de periode 1994-2001 op een be-
scheiden 1,4%. Alle commotie over lokale belastingen ontstaat vooral
door de zichtbaarheid van heffingen op huis, hond en heilige koe
(parkeerbelasting). De provincies heffen ‘opcenten’ op de motorrijtui-
genbelasting. Hun belastinggebied is in 1996 verviervoudigd. Deson-
danks bedraagt het aandeel van de provinciale belastingen in de belas-
tingmix nog altijd niet meer dan 0,4%.
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komt dit neer op invoering van een vermogensbelasting
nieuwe stijl met een tarief van 1,2%. Deze bewering laat
zich eenvoudig bewijzen. Bij een vermogen van 100 be-
draagt de fictieve opbrengst 4 eenheden. De daarover bij
een tarief van 30% verschuldigde belasting bedraagt 1,2%
van de waarde van het onderliggende vermogen. De ver-
mogensrendementsheffingstaatopgespannenvoetmetde
draagkrachtgedachte, omdat niet wordt geheven over het
werkelijk genoten inkomen uit vermogen.

Bij de Belastingherziening 2001 is Nederland overge-
schakeld van een synthetische op een analytische inkom-
stenbelasting, waarbij drie typen inkomsten gescheiden
van elkaar in de heffing worden betrokken:

1. Arbeidsinkomsten, winst van zelfstandige onderne-
mers, de huurwaarde van de eigen woning (en hypo-
theekrenteaftrek), pensioen en uitkeringen zijn belast res-
pectievelijk aftrekbaar tegen een progressief vierschijven-
tarief dat oploopt van 32,35% tot 52%.

2. Vermogensopbrengsten (fictief rendement van 4%)
zijn onderworpen aan een proportioneel tarief van 30%.

3. Voordelen die grootaandeelhouders trekken uit hun
vennootschap zijn belast tegen 25% (de vennootschap
heeft hierover al 35% VpB betaald).

Het is onmogelijk in het bestek van deze bijdrage alle relevante wijzi-
gingen van afzonderlijke belastingen te memoreren. Hierna worden
enkele opvallende aanpassingen van de fiscale wetgeving voor het
voetlicht gebracht.

De grondslag van de inkomstenbelasting is verbreed, doordat de wet-
gever een aantal aftrekposten heeft beperkt. De aftrek van consump-
tieve rente en hypotheekrente voor de financiering van de tweede
woning is geëlimineerd. Lijfrenteverzekeringen waren een product
geworden dat vaak hoofdzakelijk werd gekocht om belasting te be-
sparen. De premieaftrek is beperkt voor mensen zonder pensioente-
kort.Werknemers kunnenniet langer dewerkelijk gemaakte beroeps-
kosten op hun arbeidsinkomsten in mindering brengen. Zij hebben
vanaf 2001 uitsluitend aanspraak op het standaardbedrag van de ar-
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beidskorting. De vroegere rente- en dividendvrijstelling zijn verdwe-
nen.Tegenover deze grondslagverbredende maatregelen staan tal van
maatregelen die de heffingsgrondslag hebben aangetast. In 2001 blijft
de wettelijk voorgeschreven aanpassing van de ‘huurwaarde’ die ei-
genwoningbezitters bij hun inkomen moeten tellen achterwege. Dit
leverde de betrokken groep een voordeel van 0,4 miljard gulden op.
De Belastingherziening 2001 maakt alle feitelijk genoten vermogens-
inkomsten belastingvrij. De belastingvrije som is in de loop van de
jaren negentig verdubbeld en er kwamen speciale vrije sommen voor
ouderen, die later zijn omgezet in ouderenkortingen.

Tabel 6 Belastingpeil en belastingmix

1990 1994 1998 2001 a)

Opbrengst belastingen/premies (mld gld)
Collectieve lasten (% bbp)

Aandeel belastingen (%)
Belastingen op inkomen en winst
– – Inkomstenbelasting
– – Loonbelasting
– – Vennootschapsbelasting
Premies voor de sociale verzekeringen
Belastingen op bestedingen
– – Omzetbelasting (btw)
– – Accijnzen
– – Milieuheffingen
– – Motorrijtuigenbelasting (mrb)
– – Invoerrechten, bijz. belasting op auto’s
Belastingen op vermogen
– – Vermogensbelasting, successierecht b)
– – Belastingen op rechtsverkeer
Belastingen van decentrale overheden c)
– – Gemeenten
– – Provincies

227
45,7

32,7
2,6

21,2
8,9

38,0
24,5
16,4
4,2
–
1,6
2,3
3,4
2,0
1,4
1,5
1,4
0,1

276
44,7

26,4
2,7

17,2
6,5

44,0
24,6
14,9
4,9
0,5
1,8
2,5
3,4
1,9
1,5
1,5
1,4
0,1

318
40,5

24,7
1,3

13,0
10,4
42,1
27,2
16,9
5,2
1,3
1,1
2,7
4,3
2,3
2,0
1,8
1,4
0,4

364
39,6

25,0
–0,3
15,1
10,2
35,7
32,3
20,3
5,3
2,3
1,4
3,0
5,1
2,6
2,5
1,8
1,4
0,4

Totaal 100 100 100 100

a) Raming uit najaar 2000.
b) Inclusief dividendbelasting.
c) Op basis van opbrengst in jaar 2000.

Bron: zie noot 15
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Ook het front van de tarieven komt in beweging. In 1999 is de eerste
tariefschijf gesplitst; inkomen in de nieuwe beginschijf wordt sinds-
dien lager belast. Met ingang van 1997 zijn grootaandeelhouders die
5% of meer van het aandelenkapitaal van een vennootschap houden,
25% belasting verschuldigd over uitgekeerd dividend (voorheen 60%)
en over de winst die zij behalen bij vervreemding van hun ‘aanmer-
kelijk belang’ in het aandelenkapitaal (voordien 20%). Deze wetswij-
ziging kwam tot stand onder zware druk van ondernemend Neder-
land: steeds meer directeuren-grootaandeelhouders weken uit naar
België, dat geen vermogensbelasting kent en waar de aandelen na vijf
jaar zonder belastingheffing konden worden vervreemd. In 2001 gaat
het tarief over de gehele linie omlaag; dat van de derde en de vierde
schijf daalt met 8%-punten tot 42% respectievelijk 52%.

De vermogensbelasting is langzaam ontmanteld. Eerst door bestaande
vrijstellingen te verhogen, in 2000 door een bescheiden tariefverla-
ging van 0,8% tot 0,7%. Deze aanpassingen zijn mede ingegeven door
de belastingvlucht van vermogenden naar elders. Formeel is de ver-
mogensbelasting in 2001 afgeschaft. Hiermee conformeert ons land
zich aan een Europese trend. Eerder hadden Denemarken, Duitsland
enOostenrijk hunvermogensbelasting afgedankt.Zoalswordt toege-
licht in het kader Belastingherziening 2001 is de vermogensbelasting
– nu gestoken in het jasje van de vermogensrendementsheffing – in
feite juist verhoogd van 0,7% tot 1,2%.20

Het tarief van de vennootschapsbelasting kende in 1994 nog twee
schijven.Winst die viel in de eerste schijf van een kwart miljoen gul-
den was tegen 40% belast om de vlucht in de besloten vennootschap
(bv) enigszins te ontmoedigen. Over winst van meer dan een kwart
miljoen werd 35% geheven. De eerste schijf is ingekort en in 2000 af-
geschaft. De gehele bv-winst valt nu onder het 35%-tarief, met dien
verstande dat de eerste f 50.000 tegen 30% wordt belast. Dit maakt de
vlucht indebv (nog) aantrekkelijker.21 Ondernemingenkunnen sinds
het midden van de jaren negentig aanspraak maken op een toene-
mend aantal afdrachtskortingen. Zij hoeven minder loonbelasting en
sociale premies af te dragen bij het in dienst nemen van laagbetaalden
en voormalig werklozen. Met deze en vergelijkbare faciliteiten is dit
jaar meer dan vier miljard gulden gemoeid.22

De omzetbelasting is verlaagd voor sport en cultuur (1996) en ar-
beidsintensieve diensten (2000). Anderzijds kwam een eind aan de
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btw-vrijstelling voor telecommunicatie (1996), terwijl drinkwater
naar het algemene tarief is overgeheveld (1999). In 2001 gaat het alge-
mene tarief 1,5%-punt omhoog.

Het tarief van de kapitaalsbelasting is in 2000 en opnieuw in 2001
verlaagd. Het is in twee stapjes teruggebracht van 1% tot 0,55%.

Evaluatie

Om het ‘paarse’ gehalte van het sinds 1994 gemaakte belastingbeleid
te bepalen wordt nagegaan of trendbreuken optreden ten opzichte
van de voordien gevoerde fiscale politiek. Een andere vraag luidt of
de combine van PvdA, vvd en d66 het belastingstelsel heeft verbe-
terd. Idealiter voldoet een ‘goed’ belastingstelsel aan vijf–somsonder-
ling tegenstrijdige–eisen:23

1. belastingenverstorendekeuzen (economischgedrag) van indivi-
duen en ondernemingen zo weinig mogelijk;

2. burgers weten hoeveel zij betalen;
3. zo laag mogelijke uitvoeringskosten voor belastingbetalers en de

overheid;
4. het stelsel reageert flexibel op veranderde economische omstan-

digheden;
5. ‘eerlijke’ lastenverdeling.

Door plaatsgebrek blijft de toetsing van het paarse belastingbeleid hier
beperkt tot de gevolgen voor de lastenverdeling (de vijfde eis), vooral
omdat dit aspect traditioneel de aandacht van de PvdA heeft.24 Ver-
kiezingsprogramma’s bevatten in de regel geen kwantificering van de
door politieke partijen nagestreefde verdeling van de belastingdruk.
De geest die uit de programma’s van 1989, 1994 en 1998 spreekt valt
als volgt te verwoorden. In het algemeen gesproken toont de PvdA
zichgeenvoorstander vangrotere inkomensverschillen.De belasting-
druk kan naar hogere inkomensgroepen verschuiven. De positie van
de vvd is hieraan tegengesteld: wat grotere inkomensverschillen zijn
aanvaardbaar.Verlaging van belastingen die vooral de meer bemiddel-
den treffen heeft enige prioriteit. d66 neemt zoals op veel andere be-
leidsterreinen min of meer een tussenpositie in. De mate waarin aan
de paarse coalitie deelnemende partijen hun programma hebben we-
ten te realiseren wordt hierna beoordeeld door de verdeling van de
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belastingdruk in 1990, 1994 en 1998 te vergelijken.Voor de periode
na 1998 kan het Centraal Bureau voor de Statistiek nog geen cijfers
verstrekken.

Als gevolg van de gunstige economische ontwikkeling vallen belas-
ting- en premieontvangsten in de periode 1995-2001 veel hoger uit
dan waarop eerder was gerekend. De Zalmnorm dicteert dat meeval-
lers aan de inkomstenkant van de begroting uitsluitend beschikbaar
zijn voor schuldreductie en lastenverlichting.25 Aanvankelijk legt de
paarse combine de nadruk op het wegwerken van het begrotingste-
kort. Inmiddels toont de begroting een overschot en is de staatsschuld
met enkele tientallen miljarden guldens verminderd. Voorts zijn de
collectieve lasten verlaagd. Mede hierdoor is het belastingpeil sinds het
midden van de jaren negentig structureel met enkele procentpunten
gedaald. Dit vormt een breuk met de ontwikkeling in de voorafgaan-
de vijftien jaar en betekent vooral een opsteker voor de vvd. Hierbij
valt aan te tekenen dat de daling van de lastenquote in de hand is ge-
werkt door ‘noemereffecten’: de uitbundige groei van het bruto bin-
nenlands product, nog versterkt door een statistische revisie van het
bbp.

Bij de belastingmix is het beeld meer gemengd. Het aandeel van de
inkomstenbelasting loopt terug, dat van de indirecte belastingen
neemt toe. Hier trekt paars een al langer bestaande trend versterkt
door. Nieuw is het zware accent dat milieuheffingen krijgen. Dit is
conform de verkiezingsprogramma’s van PvdA en d66. Het dalende
aandeel van de premies voor de sociale verzekeringen betekent een
duidelijke trendbreuk met de ontwikkeling in de voorafgaande perio-
de. De verminderde premielast strookt met het streven van alle paarse
partijen de heffingendruk op arbeid te verminderen.26 Zowel indirec-
te belastingen, waarvan het aandeel in de mix is toegenomen, als soci-
ale premies, waarvan het aandeel is verminderd, drukken in verhou-
ding het zwaarste op de lage- en middeninkomens. De invloed van
wijzigingen in de belastingmix op de verdeling van de belastingdruk
is daarom a priori onduidelijk, en dat te meer aangezien hogere inko-
mensgroepen meer zijn gaan bijdragen door de waardestijging van
onroerende zaken (overdrachtsbelasting, ozb) endehogereopbrengst
van de vennootschapsbelasting.

Bij de afzonderlijke belastingen valt op hoe zeer paars bemiddelde
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belastingbetalers tegemoet is gekomen. In de sfeer van de inkomsten-
belasting springt de volledige vrijstelling van werkelijk genoten ver-
mogensinkomsten in het oog, maar ook de verlichting met 0,4 mil-
jard gulden voor eigenwoningbezitters, de aanzienlijke tegemoetko-
mingvoorwinstuitkeringen aangrootaandeelhouders ende forse ver-
laging van de toptarieven. Verder kunnen worden genoemd de af-
schaffing van de vermogensbelasting en de 40%-schijf in de vennoot-
schapsbelasting, en de halvering van de kapitaalsbelasting. Voor een
deel lijken deze maatregelen te zijn ingegeven door fiscale ontwikke-
lingen in omringende landen en angst voor belastingvlucht. Dat
kwam in het straatje van de vvd te pas. Andere wetswijzigingen ver-
zwaren juist de lastendruk voorhogere inkomensgroepen: de gerichte
beperking van bepaalde aftrekposten (rente, lijfrentepremies), de in-
voering van de vermogensrendementsheffing, de verhoging van de
belastingvrije sommen en hun omzetting in heffingskortingen. De
premiedruk op arbeidsinkomsten is fors verlaagd. Hier hebben PvdA
en d66 hun zin weten door te zetten.

Veel van de opgesomde ingrepen vormen onderdeel van de Belas-
tingherziening 2001. Het Centraal Planbureau heeft de inkomensge-
volgen van deze operatie nagebootst met een geavanceerde vorm van
koopkrachtplaatjes.27 Uit deze simulatie komt het beeld naar voren
dat twee groepen er in 2001 in procenten het meest op vooruitgaan:
werkenden met lage inkomens en genieters van hoge inkomens die
voorafgaand aan de belastingherziening relatief weinig gebruik maak-
ten van belastingbesparende constructies. De tariefstructuur van de
loon- en inkomstenbelasting is als gevolg van de belastingherziening
al met al iets progressiever geworden.28

Koopkrachtplaatjes geven een onvolledig beeld van veranderingen
in de verdeling van de belastingdruk. Bij gebrek aan meer recente
gegevens kan de werkelijke verdeling van de belastingdruk alleen
worden gepresenteerd voor 1998 en eerdere jaren. Overigens blijft
het beeld onvolledig, omdat slechts driekwart van de belastingop-
brengst meetelt.Verder zijn aanvullende veronderstellingen nodig ten
aanzien van de vraag wie uiteindelijk de in aanmerking genomen be-
lastingen dragen (zie kader).

De in tabel 7 voor drie steekjaren getoonde verdeling van de belas-
tingdruk kent dus onvermijdelijk beperkingen.Voor deze presentatie
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zijn alle Nederlandse huishoudens als het ware in een lange rij gezet.
Hun plaats in de rij hangt af van het bruto-inkomen. Huishoudens
met de laagste inkomens komen het eerst, huishoudens met topinko-
mens staan helemaal achteraan.Vervolgens is de rij onderverdeeld in
tien groepen. Elk van deze zogeheten 10%-groepen omvat een tiende
van alle huishoudens. In de eerste 10%-groep (rangnummer 1) zit dus
de 10% van de huishoudens met de laagste inkomens, de tiende 10%-
groep (rangnummer 10) herbergt de 10% van de huishoudens met de
hoogste inkomens. De verdeling van het totale bruto-inkomen over
de 10%-groepen is in alle drie peiljaren gelijk, tenminste wanneer de
procentuele aandelen worden afgerond op gehele procenten. De 20%
armste huishoudens heeft samen 6% van het totale bruto-inkomen, de
20% rijkste huishoudens toucheert 41% (regel 1). De gemiddelde be-
lastingdruk voor alle huishoudens samen is gedaald van 33% (1990) tot
32% (1994) en daarna tot 29% (1998). Dit beeld stemt overeen met de
eerder in beeld gebrachte daling van de microlastendruk (tabel 5) en
met het wat toegenomen aandeel van belastingen die niet aan huis-
houdens zijn toegerekend. In alle drie de steekjaren loopt de belas-
tingdruk op met het inkomen. Dit komt uitsluitend door de inkom-
stenbelasting. In 1998 betaalden huishoudens in de eerste zes 10%-
groepen gemiddeld niet meer dan 3% à 4% van hun bruto-inkomen
aan ib. Huishoudens in de tiende 10%-groep droegen 18% van hun
bruto-inkomen aan ib af.Tabel 7 laat zien dat de druk van de in aan-
merking genomen belastingen in de periode 1990-1998 voor huis-
houdens uit elke 10%-groep is gedaald. In verhouding was de lasten-
verlichting het grootste voor huishoudens met lagere inkomens.
Daarmee lijkt de PvdA tijdens het bewind van het eerste kabinet-Kok
haar verdelingsdoelstelling het best te hebben gerealiseerd.

Bij deze conclusie passen enkele kanttekeningen. Het door de Be-
lastingdienst (en het cbs) waargenomen bruto-inkomen vormt geen
betrouwbare maatstaf voor de werkelijke draagkracht van huishou-
dens.Ten eerste telt het cbs winstuitdelingen aan grootaandeelhou-
ders, die vanaf 1997 sterk in belang toenemen, niet als inkomen mee.
Hierdoor wordt de belastingdruk van de hoge-inkomensgroep in de
tabel overschat.29 Verder weet een deel van de huishoudens zijn hoge
inkomen weg te moffelen door gebruik te maken van allerlei belas-
tingbesparendeconstructies.Dezehuishoudenswordenzelfs vooreen
deel waargenomen in de laagste 10%-groep, omdat zij een negatief
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belastbaar inkomenhebben.30 Bovendienzagenbemiddeldehuishou-
dens hun vermogen in de periode 1993–1999 toenemen met in totaal
circa 750 miljard gulden. Met name de waarde van het aandelenbezit
en het nettohuizenvermogen zijn sterk gestegen.31 Het overgrote deel
van deze – al dan niet gerealiseerde – particuliere vermogenswinsten
is belastingvrij, wordt daarom door de Belastingdienst genegeerd en
is dus evenmin door het cbs als bruto-inkomen meegeteld. Waren
gerealiseerde vermogenswinsten wél als bruto-inkomen meegeteld,
dan zou blijken dat de inkomensverdeling in de jaren negentig aan-
zienlijk schever is geworden. Gerelateerd aan deze brede inkomens-
maatstaf zou de belastingdruk in 10%-groepen met een hoog rang-
nummer een stuk lager uitkomen dan nu in tabel 7 wordt gerappor-
teerd. Anderzijds zijn de in belang toegenomen belastingen op ver-
mogen niet in tabel 7 begrepen. Aannemelijk is dat deze heffingen
vooral hogere inkomensgroepen treffen. Milieuheffingen en accijnzen
zijn eveneens verwaarloosd; zij drukken het zwaarste op lagere inko-
mensgroepen.

Tabel 7 Inkomensverdeling en belastingdruk

10%-groepen 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10

Aandeel in totale bruto inkomen (%)
12 14 15 16 18 10 11 13 16 25

Belastingdruk (in % bruto inkomen) a)
1990 b)
1994
1998

24
21
21

23
24
19

27
25
21

32
30
26

35
33
29

36
35
31

38
36
32

38
37
34

39
38
36

42
41
40

a) Druk van loon- en inkomstenbelasting, sociale premies (werkgevers- en
werknemersdeel), vermogensbelasting en omzetbelasting. Deze belastingen
waren goed voor 78% (1990, 1994) respectievelijk 72% (1998) van de totale
belastingopbrengst.
b) Druk van de btw op basis van 1992.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
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Verdeling van de belastingdruk

De vraag hoe de belastingdruk is verdeeld, valt niet een-
voudig te beantwoorden. Ten eerste, omdat ook rechts-
personen belasting betalen, terwijl in laatste instantie alle
belastingen uiteraard op natuurlijke personen drukken.
Veel deelnemers aan het economisch verkeer weten op-
gelegde en afgedragen heffingen bovendien op derden af
te wentelen. Soms is dat uitdrukkelijk de bedoeling, zoals
bij de omzetbelasting en accijnzen die ondernemers aan
consumenten in rekening brengen. Ook bij loononder-
handelingen vindt een zekere mate van afwenteling plaats,
gevolgd door–vaak op hun beurt succesvolle–pogingen
van ondernemingen om de hieruit voorvloeiende stijging
van de arbeidskosten weer aan hun afnemers in rekening
te brengen. Gezien dergelijke wel en niet door de belas-
tingwetgever beoogde gedragsreacties op opgelegde hef-
fingen moeten bij de bepaling van drukverdelingen aller-
lei veronderstellingen worden gemaakt bij welke indivi-
duen belastingen uiteindelijk ‘neerslaan’. Voor de presen-
tatie in tabel 7 is aangenomen dat inkomstenbelasting,
vermogensbelasting en sociale premies uiteindelijk wor-
den gedragen door degenen die deze heffingen betalen.
Verondersteld is dat indirecte belastingen op huishoudens
drukken naar rato van hun verbruik van belaste goederen
en diensten.

Balans van het belastingbeleid

Deze bijdrage zoekt antwoord op drie vragen:
1. Heeft paars zich onderscheiden door een kenmerkend ‘eigen’

fiscaal beleid te voeren?
2.Welke punten uit haar programma heeft de PvdA op fiscaal ter-

rein weten te realiseren?
3. In hoeverre heeft internationale beleidsconcurrentie in de afge-

lopen zeven jaar de armslag van de Nederlandse belastingwetgever
beperkt?

In deze paragraaf probeer ik de balans op te maken.
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In de achter ons liggende zeven jaar voerden de twee kabinetten-Kok
tot op zekere hoogte inderdaad een ‘eigen’ belastingbeleid. Anders
dan in de periode voor 1995, toen het cda meeregeerde, ging de
microlastendruk nagenoeg ieder jaar omlaag. Dit was mogelijk dank-
zij de voorspoedige economische ontwikkeling en de afspraak dat
belastingmeevallers niet beschikbaar waren om de collectieve uitga-
ven op te voeren. De opgetreden daling van het macrobelastingpeil
valt in belangrijke mate toe te schrijven aan de sterke groei van het
bruto binnenlands product (noemereffect). In lijn met de ontwikke-
ling sinds het begin van de jaren tachtig nam het aandeel van de indi-
recte belastingen in de heffingenmix na 1994 verder toe. Bij de sociale
premies doet zich daarentegen een trendbreuk voor, die deels op het
conto van paars kan worden geschreven. Het aandeel van de premies
in de mix loopt fors terug, mede als uitvloeisel van het paarse streven
de lastendruk op arbeid te verlichten. Bij de afzonderlijke belastingen
springt de herziening van de inkomstenbelasting eruit. Deze operatie
valt te beschouwen als een uniek paars project, dat lastenverlichting
voor laagbetaaldewerkendencombineertmet aanzienlijke tariefverla-
ging voor veelverdieners. Het cda, dat de voorkeur geeft aan het
splitsingsstelsel,32 zou hoogstwaarschijnlijk niet akkoord zijn gegaan
met een overigens grotendeels symbolisch onderdeel van de Belas-
tingherziening 2001, te weten de verdere individualisering bij de fis-
cale behandeling van samenwoners.

De vraag hoeveel de PvdA sinds 1994 van haar programma heeft we-
ten te realiseren, valt niet eenvoudig te beantwoorden. De lezer is in
staat zich een eigen oordeel te vormen door de samenvatting van de
fiscale paragrafen uit de verkiezingsprogramma’s te vergelijken met
het gevoerde beleid. De PvdA kan bogen op een aanzienlijk groener
belastingstelsel en heeft bereikt dat inschakeling van arbeid een stuk
goedkoper is geworden.Tussen 1990 en 1998 is de druk van de hef-
fingen op het inkomen wat verschoven naar de tien procent van de
huishoudens die het meest verdienen. Dit beeld is echter te rooskleu-
rig, doordat het beschikbare cijfermateriaal met belangrijke tekortko-
mingen is behept.Voor de jaren na 1998 zijn nog geen gegevens over
de verdeling van de belastingdruk beschikbaar.Verder valt te consta-
teren, dat na het midden van de jaren negentig tal van lastenverlich-
tingen voor vermogensbezitters en genieters van hoge inkomens tot
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stand zijn gekomen. Traditioneel vormen tegemoetkomingen voor
deze groepen geen prioriteit van de sociaal-democratie. Een deel van
de bedoelde lastenverlichtingen lijkt te zijn ingegeven door beducht-
heid voor de toegenomen mobiliteit van kapitaal en ontwikkelingen
elders in de Europese Unie. Bovendien wenste uiteraard ook de vvd
sommige van haar fiscale prioriteiten in het gevoerde beleid terug te
zien.

Belangrijke onderdelen van de Belastingherziening 2001, te weten:
de overstap op een analytische inkomstenbelasting, de afschaffing van
de vermogensbelasting en de invoering van de vermogensrende-
mentsheffing, laten zich moeilijk rijmen met het PvdA-programma
uit 1998 dat eist dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’.
Bij de synthetische ib, die gold tot 1 januari 2001, werden alle inkom-
sten van een individu samengeteld en werd over de som belasting
geheven volgens een scherp progressief tarief. Bij de nu ingevoerde
analytische ib zijn uitsluitend winst, inkomsten uit arbeid, huurwaar-
de en sociale uitkeringen nog progressief belast. Fictief inkomen uit
vermogenisuitsluitendonderworpenaaneengematigdproportioneel
tarief. De werkelijke omvang van de inkomsten uit vermogen is dus
niet langer maatgevend voor het bedrag van de verschuldigde belas-
ting. Hoe hoger het genoten vermogensrendement, hoe lager de ef-
fectieve belastingdruk is. Zo een inkomstenbelasting staat mijns in-
ziens haaks op in sociaal-democratische kring gangbare gedachten
over belastingheffing naar draagkracht. PvdA-politici die aan het Bin-
nenhof actief zijn merken in antwoord op dit verwijt op, dat de vroe-
gere inkomstenbelasting ook al lang niet meer als draagkrachtheffing
functioneerde. Dat is juist. Maar haar tekortkomingen hadden kun-
nen worden gerepareerd door– in overeenstemming met het verkie-
zingsprogramma uit 1994–over te gaan tot invoering van een vermo-
genswinstbelasting. Die kans is gemist.Voorlopig blijft het onzeker in
welke mate de draagkrachtidee bij de Belastingherziening 2001 ge-
weld is aangedaan. Eerst over enkele jaren, wanneer statistische gege-
vens beschikbaar komen over de verdeling van de belastingdruk in
het begin van de eenentwintigste eeuw, valt te beoordelen in hoever-
re de ingrijpende herziening van de inkomstenbelasting heeft geleid
tot een andere lastenverdeling. Die evaluatie zal er zeker komen; de
huidige staatssecretarisWouter Bos heeft daar als Kamerlid namens de
PvdA op aangedrongen tijdens de parlementaire behandeling van de
desbetreffende wetsvoorstellen.
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Blijft tot slot de vraag in hoeverre mondialisering van de economie en
voortschrijdendeEuropese integratiede speelruimtevandebelasting-
wetgever hebben ingeperkt. De verlaging van de (top)tarieven van
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting in ons land past naad-
loos in een internationale trend. Het is moeilijk voorstelbaar dat Ne-
derland anno 2001 bij de ib nog steeds een toptarief van 72% zou
hanteren. Paars is echter (veel) te terughoudend geweest bij het be-
nutten van mogelijkheden om tariefmatiging bij de belastingen op
inkomen en winst te combineren met verbreding van hun heffings-
grondslagen. Invoering van een vermogenswinstbelasting – al van
kracht in tal van andere oeso-landen–had in de rede gelegen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) ging na, in hoeverre
nationale mixen van belastingen en premies in de loop van de jaren
negentig onder invloed van beleidsconcurrentie homogener zijn ge-
worden.33 Belastingconcurrentie kan zich zowel richten op nominale
tarieven–die noodgedwongen moeten worden verlaagd–, als op hef-
fingsgrondslagen die worden uitgehold door allerlei nieuwe fiscale
faciliteiten in te voeren; maatregelen tot het nemen waarvan nationale
overheden zich genoopt kunnen zien door het handelen van andere
overheden die eerder vergelijkbare tegemoetkomingen in het leven
hebbengeroepen.Belastingconcurrentievermindert aldusdebeleids-
ruimte op nationaal niveau om de ontvangsten van de overheid naar
eigen inzichten en voorkeuren vorm te geven. Landen die een bo-
vengemiddeld niveau van de overheidsuitgaven nastreven, zouden
zich gedwongen kunnen zien een onevenredig groot deel van de be-
nodigde belastingopbrengsten te heffen van internationaal minder
mobiele heffingsrondslagen. De analyse van het scp suggereert dat de
fiscale stelsels van de eu-landen in de periode 1990-1997 inderdaad
wat naar elkaar toe zijn gegroeid. Zo is de variatie in het belastingpeil
duidelijk verminderd. De opbrengst van de loon- en inkomstenbelas-
ting als aandeel van het bbp loopt wat terug, waarbij de drukverschil-
len tussen de eu-landen iets blijken te zijn verminderd. De opbrengst
van de winstbelasting voor vennootschappen stijgt met bijna 1%-punt
van het bbp (ongewogen gemiddelde), terwijl de variatie in de VpB/
bbp-quote tamelijk sterk afneemt. Bij de premies voor de sociale ver-
zekeringen nemen de drukverschillen in lichte mate af. Dat is duide-
lijk niet het geval voor de belastingen op bezit en overgang van ver-
mogen, waarbij de opbrengst als percentage van het bbp tussen 1990
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en 1997 ongeveer stabiel bleef. De variatie neemt toe, wat strookt met
de theoretische notie dat sommige vermogensbestanddelen (onroe-
rende zaken) weinig gevoelig zijn voor verschillen in effectieve belas-
tingdruk. De grondslag kan immers niet ‘verhuizen’ naar een land
waar de tarieven aanmerkelijk lager zijn.Ten slotte is bij een heel licht
gestegen aandeel van de consumptiebelastingen (in het bbp) weer
sprake van enige convergentie.

De analyse van het scp bevestigt dat de in 1990 bestaande verschil-
len in belastingpeil en belastingmix gedurende de jaren negentig al
met al niet dramatisch zijn gewijzigd. Het fiscale totaalbeeld sugge-
reert enige convergentie in de periode 1990-1997. Uiteraard zou het
convergentieproces in de toekomst kunnen versnellen. Maar tot nu
toe is de indruk, dat beleidsmakers in hoofdsteden van de eu-lidstaten
door belastingconcurrentie nog niet wezenlijk in hun autonomie zijn
aangetast waar het gaat om beslissingen over niveau en samenstelling
van de overheidsontvangsten.

Deze tentatieve slotsom wordt bevestigd in een recente studie van
het Centraal Planbureau naar belastingheffing van vermogensop-
brengsten in een reeks industrielanden. Weliswaar zijn de nominale
tarieven overal gedaald, maar de effectieve belastingdruk op rente en
dividend is min of meer constant gebleven, doordat tegelijk maatre-
gelen zijn getroffen tegen uitholling van de heffingsgrondslag.34

Vooruitblik

Deze afsluitende paragraaf blikt vooruit op de komende kabinetsperi-
ode. De opstellers van een nieuw regeerakkoord doen er mijns inziens
goed aan behoedzame uitgangspunten te hanteren bij het uitmeten en
verdelen van de budgettaire ruimte in de jaren 2003-2006. Gezien de
toenemende schaarste aan arbeidskrachten en uitgaande van een be-
trekkelijk bescheiden verbetering van de arbeidsproductiviteit komt
een voorzichtige raming van de trendmatige groei van het bruto bin-
nenlands product uit op 2¼% per jaar.35 Bij het huidige belasting- en
premiepeil (circa 40% bbp) komen in dit geval voldoende middelen
voor de collectieve sector beschikbaar om het bestaande uitgavenbe-
leid ongewijzigd voort te zetten. Voor nieuw beleid schiet dan – bij
een onveranderd begrotingssaldo–nog ongeveer 3¼ miljard euro (7
miljard gulden) over, tenzij het volgende kabinet erin slaagt via bezui-
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nigingen op lopende uitgaven of belastingverhoging een flink aantal
miljarden extra vrij te spelen.36

Bij deze redenering is het gewenste saldo van de overheidsbegroting
buiten beschouwing gelaten. In het zojuist begonnen decennium
zouden beleidsmakers mijns inziens moeten streven naar een begro-
tingsoverschot van omstreeks 1¾% van het bbp (in conjunctureel
evenwichtige jaren).37 Hierdoor vermindert de schuld van de over-
heid rap, niet alleen als aandeel van het bbp, maar ook in guldens. De
uitgespaarde rente komt beschikbaar om de op termijn hoog oplo-
pende kosten van de vergrijzing op te vangen.38 In de komende kabi-
netsperiode zal het feitelijke begrotingssaldo rondom de gekozen
trendwaarde van 1¾% van het bbp schommelen, afhankelijk van de
stand van de conjunctuur. In ‘vette’ jaren loopt het overschot op tot
3% bbp, in ‘magere’ jaren is eventueel een gering begrotingstekort
acceptabel. Bij het afsluiten van deze bijdrage (eind juni 2001) wordt
het overschot voor het lopende jaar geraamd op 1,1% van het bbp.
Het opvijzelen van het begrotingssaldo tot het gewenste structurele
overschot van 1¾% van het bbp vergt–globaal gesproken–nagenoeg
de gehele vrije budgettaire ruimte van 3¼ miljard euro.39 Dit extra
beslag op de beperkt beschikbare budgettaire ruimte betekent dat in
de eerstkomende kabinetsperiode ongewijzigde voortzetting van het
beleid bij het huidige belastingpeil al nauwelijks haalbaar is. Anders
gezegd, een keuze voor hogere overheidsuitgaven–ten opzichte van
het uitgavenpad bij ongewijzigd beleid–brengt mee dat het belasting-
peil na 2002 omhoog moet, tenzij met een kleiner structureel begro-
tingsoverschot genoegen wordt genomen. Gezien de prioriteit die de
PvdA toekent aan hogere overheidsuitgaven voor zorg, onderwijs en
veiligheid laat zich aanzien dat het collectievelastenpeil bij voortge-
zette regeringsdeelname van onze partij omhoog gaat. Aangezien te
verwachten valt dat de vvd in de komende verkiezingscampagne
inzet opverdergaande lastenverlichting, lijkt voortzetting vandepaar-
se coalitie niet bij voorbaat vanzelfsprekend.40

Eenverdergaandevergroeningvanhet belastingstelsel zouhet aandeel
van de indirecte belastingen in de belastingmix nog groter maken. De-
ze trend krijgt een impuls wanneer huishoudens voor de hogere mi-
lieulasten worden gecompenseerd via verlaging van de loon- en in-
komstenbelasting. Het aandeel van de sociale premies in de mix zal
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toenemen wanneer de verhouding tussen aantallen werkenden en
aantallen economisch niet-actieven aanmerkelijk verslechtert.41 Die
kans zit er in. Bij een tegenzittende economische ontwikkeling neemt
het aantal werklozen al snel toe.Vooralsnog groeit het aantal arbeids-
ongeschikt verklaarden onstuitbaar. De vergrijzing zet langzaam maar
zeker door. De stijging van de voor drie kwart uit sociale premies
gefinancierde zorguitgavenblijkt uiterstmoeilijk beheersbaar.Al deze
ontwikkelingen stuwen de premiegefinancierde uitgaven en het pre-
miepeil in beginsel op. Daar staat tegenover dat eind 2002 in de socia-
le fondsen een overschot aanwezig zal zijn van 25 miljard gulden
(11,4 miljard euro). Door hierop geleidelijk in te teren, hoeven som-
mige premies niet omhoog, of kunnen zij zelfs omlaag.

Het volgende kabinet staat opnieuw voor de keuze de volksverze-
keringen (voor een deel) te fiscaliseren. Bij de aow is hiermee een
begin gemaakt. De ophanden zijnde herziening van het stelsel van
ziektekostenverzekeringen biedt de mogelijkheid de awbz eveneens
gedeeltelijk te fiscaliseren.

Resteren mogelijke ontwikkelingen bij de afzonderlijke belastingen.
Een verdergaande aanpassing van de nominale tarieven van inkom-
stenbelasting en vennootschapsbelasting ligt in de lijn der verwach-
ting. Bij de ib moet de verlaging worden gericht op het tariefpercen-
tage van de eerste en de tweede schijf. De verlaging van het VpB-ta-
rief valt grotendeels te financieren door rigoureus te hakken in het
woud van fiscale faciliteiten voor investeringen, speur- en ontwikke-
lingswerk en zo verder. Langs deze weg valt ook een aanzienlijke
vereenvoudigingswinst te boeken. Verder zou de PvdA zich bij on-
derhandelingen over een nieuw regeerakkoord sterk moeten maken
voor verdere verzwaring van sommige belastingen op vermogen.
Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden.42

1. Stapsgewijze verhoging van het eigenwoningforfait. Op dit mo-
ment hoeven eigenwoningbezitters jaarlijks niet meer dan 0,8% van
de waarde van hun huis bij hun belastbaar inkomen te tellen. Deze
bijtelling kan stapsgewijs worden opgetrokken tot uiteindelijk 4% van
de woningwaarde.43 In linkse kring wordt vaak gepleit voor beper-
king van de aftrek van hypotheekrente. Deze ingreep strookt echter
niet met het systeem van de inkomstenbelasting, bevoordeelt vermo-
gensbezitters en discrimineert tegen starters op de woningmarkt.44
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2. Invoering van een belasting op gerealiseerde vermogenswinsten,
met een ‘doorschuiffaciliteit’ voor eigen woningen.

3. Striktere plafonnering van de fiscale faciliteiten voor pensioen-
sparen.

De vermogensrendementsheffing zal over een paar jaar worden ge-
evalueerd. Ik meen dat zij zo snel mogelijk dient te worden vervan-
gen door heffing van inkomstenbelasting over werkelijk genoten ver-
mogensopbrengsten, in samenhang met de invoering van een vermo-
genswinstbelasting (zie hierboven). Daarbij lijkt het onvermijdelijk
dat Nederland zich aansluit bij de praktijk in veel andere Europese
landen en vermogensopbrengstenbelast tegen eenproportioneel tarief
van zeg 30%.We krijgen dan een ‘duale’ inkomstenbelasting zoals die
al bestaat in de Scandinavische landen, met een progressief tarief voor
loon en winst, en een tamelijk laag proportioneel tarief voor werke-
lijk genoten inkomsten uit de meest mobiele bron, te weten financieel
kapitaal. Het ligt in de rede het tarief voor uitdelingen aan grootaan-
deelhouders dan op te trekken van de bestaande 25% tot 30%, zeker
wanneer het VpB-tarief verder omlaaggaat.

Inmiddels studeert het ministerie van Financiën op een ander alter-
natief, te weten varianten van een ‘vlaktaks’. Dat is een inkomstenbe-
lasting waarbij alle inkomsten worden belast tegen hetzelfde proporti-
onele tarief, terwijl vrijwel alle aftrekposten en vrijstellingen verval-
len. Bij een dergelijke tariefstructuur blijft–afgezien van de heffings-
korting–vande draagkrachtgedachteweinig overeind.De vlaktaks zal
er daarom niet komen. Wel ligt een tariefstructuur met minder dan
vier schijven in het verschiet.

De komende jaren zullen opnieuw ingrijpende wijzigingen van het
belastingstelsel ter discussie staan. Het is van groot belang dat sociaal-
democraten zich goed op dit debat voorbereiden. De wbs lijkt de
aangewezen instantie te zijn om bij de bezinning op gewenste fiscale
structuren het voortouw te nemen.

Noten

1. Deze heffingen worden ook wel aangeduid als indirecte belastin-
gen. Daar tegenover staan dan directe belastingen, dat zijn de heffin-
gen naar inkomen en winst.
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2. Het bruto binnenlands product is gelijk aan de som van alle
waarde die in de loop van een kalenderjaar in de economie wordt
toegevoegd. Deze toegevoegde waarde valt hoofdzakelijk toe aan de
factor arbeid of aan de factor kapitaal (in de vorm van winst, rente,
huur- en pachtopbrengsten). In 2001 bedraagt het bbp van Nederland
circa 950 miljard gulden.

3. oeso, Revenue Statistics 1965-1998, Parijs 1999, p. 30.
4. Op aangeven van Nederland rubriceert de oeso premies voor

de volksverzekeringen niet als een inkomstenbelasting (zoals zou
moeten), maar als sociale premies. Bij een correcte rubricering zou de
vaderlandse belastingmix betrekkelijk weinig van het eu-gemiddelde
afwijken.

5. In bijvoorbeeld Frankrijk en Luxemburg is het gezin de belas-
tingeenheid.

6. Ten onrechte blijft de vergelijking van belastingen op het inko-
men vaak beperkt tot het toptarief van de door de centrale overheid
geheven inkomstenbelasting. Een correcte vergelijking houdt tevens
rekening met tijdelijke verhogingen (België, Frankrijk), met door
lagere overheden geheven inkomstenbelasting (België, Zweden) en
met sociale premies die geen premieplafond kennen (België, Frank-
rijk, Zweden).

7. ‘Arbeidsmobiliteit in het eurogebied’, Kwartaalbericht De Neder-
landsche Bank, Juni 2001, pp. 49-55.

8. Zie: Flip de Kam, ‘Belastingheffing onder druk’, in: Wil Hout
en Monika Sie Dhian Ho (red.), Aanpassing onder druk? Nederland en
de gevolgen van de internationalisering, Assen 1997, pp. 84-99.

9. Rapport van de commissie-Van Rooij, Verbreding en verlichting,
Den Haag 2001.

10. Zie: Flip de Kam, ‘Het studiewerk in de oeso: groeiende be-
kommernis omtrent nadelige fiscale concurrentie’, in: J. Pacolet, I.
Van De Putte en A. Marchal (red.), Mogelijkheid en wenselijkheid van
een kapitaalinkomstenbelasting of een vermogensbelasting,Leuven2000, pp.
95-102.

11. Hierbij is gebruik gemaakt van de Sdu-uitgave Verkiezingspro-
gramma’s, in 1989, 1994 en 1998 gepubliceerd/van een register voor-
zien door I. Lipschits.

12. Jaartallen tussen haakjes verwijzen naar het verkiezingsjaar.
13. Belastingen in de 21e eeuw, Kamerstukken ii, vergaderjaar 1997

–1998, 25 810.



139

14. Zo kan het macrolastenpeil stijgen zonder dat de tarieven zijn
verhoogd, bijvoorbeeld wanneer huishoudens door een algemene
inkomensstijging met de top van hun inkomen in een zwaarder belas-
te tariefschijf van de inkomstenbelasting terechtkomen, of wanneer
huishoudens een geringer deel van hun budget besteden aan tegen het
verlaagde btw-tarief belaste goederen.

15. Cijfers over de belastingopbrengst zijn ontleend aan diverse
miljoenennota’s. Reinigingsrecht, rioolrecht en afvalstoffenheffing
van gemeenten zijn niet meegenomen (dit zijn retributies, betalingen
voor bewezen diensten, en geen belastingen). Cijfers over de op-
brengst van sociale premies zijn geput uit diverse sociale nota’s. In de
Sociale Nota 2001 ontbreken de premies voor de sociale ziektekosten-
verzekeringen.Voor 2001 komt dit gegeven uit de Zorgnota 2001.

16. Het jaar 1990 is toegevoegd, zodat de lezer zich ook een beeld
kan vormen van het fiscale beleid in de gehele periode 1989-2001
waarin de PvdA (weer) deel van de regering uitmaakte.

17.Tussen 1990 en 1998 is de heffingsgrondslag van de inkomsten-
belasting met liefst 88 miljard gulden versmald; daarvan kan ten min-
ste 56 miljard aan het gevoerde beleid worden toegeschreven. Zie:
Koen Caminada, Kees Goudswaard en Henk Vording, ‘Naar bredere
grondslagen en lagere tarieven in Nederland’, in: S. Cnossen (red.),
Vermogensrendementsheffing, Vondst of miskleun?, Rotterdam 1999, p.
109.

18.Heffingen terfinancieringvande zuiveringvanoppervlaktewa-
ter en van de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval
hebben een immobiele grondslag en vormen voor de meeste bedrij-
ven een ondergeschikte kostenpost. Hun opbrengst is sinds 1990
verdrievoudigd. Het gaat hierbij echter niet om belastingen; zie ook
noot 15.

19. Tot de belastingen van rechtsverkeer behoren de assurantie-
belasting, de overdrachtsbelasting en de kapitaalsbelasting. Het bedrag
van de betaalde verzekeringspremies (en daarover geheven assurantie-
belasting) groeit fors. De overdrachtsbelasting is een goudmijn door
de sterke prijsstijging van onroerende zaken. De kapitaalsbelasting
brengt tot het begin van deze eeuw meer in het laatje, doordat veel
bestaandeennieuwopgerichtebedrijvenviaaandelenemissiesgelduit
de kapitaalmarkt halen.

20. De eigen woning en vermogen dat is gestoken in de eigen zaak
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zijn geen onderdeel van de grondslag van de vermogensrendements-
heffing (box 3), omdat inkomsten uit deze bronnen in box 1 tegen
het progressieve ib-tarief worden belast.

21. Daar staat tegenover dat de verlaging van de ib-tarieven het
omzetten van de eenmanszaak in een bv fiscaal minder aantrekkelijk
heeft gemaakt.Vanaf 2001 is winst van de eenmansondernemer belast
tegen ten hoogste 52%. Winst in de bv wordt met de fiscus afgere-
kend tegen 35%, terwijl bij uitdeling aan de aandeelhouder nog eens
25% ib verschuldigd is. Het gezamenlijke tarief komt daarmee uit op
51¼%. Het voordeel van de bv-constructie blijft dat heffing van ib
kan worden uitgesteld tot in de verre toekomst.

22. Miljoenennota 2001, p. 131.
23. Joseph E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, New York 1988

(2nd ed.), p. 390.
24. Zie voor kritische beschouwingen: S. Cnossen (red.), Vermo-

gensrendementsheffing.Vondst of miskleun?, Rotterdam 1999.
25. De Zalmnorm houdt in dat de uitgaven- en de inkomstenkant

van de begroting worden gescheiden.Voor de uitgaven gelden in het
regeerakkoord verankerde plafondbedragen, die in latere jaren alleen
worden aangepast voor een andere prijsontwikkeling van het bbp dan
waarmee ten tijde van het opstellen van het regeerakkoord is gere-
kend. Mee- en tegenvallers bij de inkomsten lopen in het begrotings-
saldo.

26. Belastingen opconsumptie verminderende koopkracht vanhet
brutoloon evengoed als loonbelasting en sociale premies.Werkgevers
en werknemers letten echter vooral op de kloof tussen arbeidskosten
en nettoloon.

27. Centraal Planbureau, Macro Economische Verkenning 2001, Den
Haag 2000, pp. 114-124.

28. Centraal Planbureau, t.a.p., p. 144.
29. De betaalde belasting (in de teller) zou moeten worden gedeeld

door een hoger inkomen, inclusief winstuitdelingen (in de noemer),
waardoor de (werkelijke) gemiddelde belastingdruk lager uitkomt.

30. Veelzeggend is dat zesduizend huishoudens in de eerste 10%-
groep in 1998 in totaal 139 miljoen gulden aan vermogensbelasting
verschuldigd waren (hierbij is geen rekening gehouden met de zoge-
heten 68%-regeling). Een deel van de bedoelde huishoudens heeft
zijn inkomen klaarblijkelijk weggeconstrueerd.
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31. Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 2000, Den Haag
2000, p. 85.

32. Bij het splitsingsstelsel worden de inkomsten van beide partners
samengevoegd; vervolgens wordt elke partner aangeslagen voor de
helft van het gezamenlijke inkomen. Dit stelsel bevoordeelt eenver-
dieners met hogere inkomens. Zie voor de visie van de christen-de-
mocratische stroming: Wetenschappelijk Instituut voor het cda,
Evenredig en rechtvaardig, Den Haag 2001, p. 31.

33. Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport
2000, Den Haag 2000, pp. 88-89.

34. Joeri Gorter en Ruud A. de Mooij, Capital income taxation in
Europe. Den Haag 2001.

35. F. J.H. Don, Het Nederlandse groeipotentieel op middellange termijn,
Den Haag 2001, p. 23.

36. Cees Jansen, Paul Besseling & Free Huizinga, Boekhoudkundige
berekening budgettaire ruimte 2003-2006, Den Haag 2001, p. 7.

37. Stabiel en duurzaam begroten, Kamerstukken ii, vergaderjaar 2000
–2001, 27 805, nr. 1, p. 48.

38. Centraal Planbureau, Ageing in the Netherlands, Den Haag 2000,
pp. 56-57 en 73.

39. C.A. de Kam, ‘Stabiel begroten’, Openbare Uitgaven, 2001, nr.
4, p. 151.

40. De zich aftekenende budgettaire spanningen worden verlicht
wanneer het nieuwe kabinet erin zou slagen meer uitkeringsontvan-
gers aan de slag te krijgen.

41. Hierbij is verondersteld dat de koppeling van de uitkeringen
aan het beloop van de cao-lonen onverkort in stand blijft.

42. Mogelijkheden om het aandeel van belastingen op vermogen
uit te breiden staan uitvoeriger beschreven in: Flip de Kam, ‘Belas-
tinghervorming onvermijdelijk. Maar linksom of rechtsom?’, in: Flip
de Kam–Frans Becker/Paul Kalma, Draagkracht onder druk, Amster-
dam 1998, pp. 52-55.

43. Dit is gelijk aan het rendement dat vermogensbezitters worden
geacht te behalen bij toepassing van de vermogensrendementsheffing.

44. Dit standpunt is uitgebreider toegelicht in: Flip de Kam, ‘Belas-
tinghervorming onvermijdelijk’, pp. 38-39.
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romke van der veen

Een technocratisch project. De paarse coalitie en de herziening van
de verzorgingsstaat

Van ‘Dutch disease’ naar ‘Dutch miracle’?

De succesvolle herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat wordt
meer en meer als het belangrijkste wapenfeit van de paarse kabinetten
gepresenteerd.1 In de voor Nederland unieke coalitie van sociaal-de-
mocraten en liberalen kreeg, zo wordt dan gesteld, een nieuwe bena-
dering van de toekomst van de verzorgingsstaat vorm die furore zou
gaan maken onder de noemers van het poldermodel, de Nederlandse
third way of the Dutch Miracle. In het (inter)nationale politieke debat
werd en wordt de Nederlandse benadering van de problemen van de
verzorgingsstaat, die nog geen decennium eerder internationale be-
kendheid verwierf als the Dutch disease, als voorbeeld van een succes-
vol leerproces beschouwd. Zo succesvol dat het zelfs met een interna-
tionale prijs (de Bertelsmannprijs) bekroond moest worden.

In dit hoofdstuk maak ik de balans op van zeven jaar paars en de
invloed daarvan op het project van de herziening van de verzorgings-
staat. Nu reeds kan verklapt worden dat deze evaluatie veel minder
rooskleurig zal uitvallen dan bovenstaande introductie wellicht doet
vermoeden. In plaats van paars neer te zetten als het startpunt van een
nieuwe benadering van de problemen waar de Nederlandse verzor-
gingsstaat al zo lang mee worstelt, kom ik tot de bijna onvermijdelijke
conclusie dat de paarse benadering van de verzorgingsstaat juist veel
continuïteit met het voorgaande beleid van de kabinetten-Lubbers
laat zien en dat van politieke vernieuwing, althans met betrekking tot
het denken over de verzorgingsstaat, nauwelijks sprake is.

Paars en de verzorgingsstaat

Alvorens de herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat nader
onder de loep te leggen, verdienen eerst de centrale begrippen in deze
beschouwing een nadere introductie: paars en de verzorgingsstaat.
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Om met het laatste te beginnen: onder de verzorgingsstaat versta ik
het geheel aan arrangementen, overwegend in de twintigste eeuw tot
stand gekomen, dat:

– burgers een zekere mate van sociale bescherming biedt door mid-
del van een min of meer collectieve garantie van de eerste levensbe-
hoeften (sociale zekerheid, huisvesting, gezondheidszorg);

– een bijdrage levert aan de bestrijding van willekeur in de ver-
deling van levenskansen, bijvoorbeeld door middel van scholing maar
ook in het rechtsstatelijke karakter van de arrangementen;

– burgers dwingt tot integratie en participatie in de belangrijkste
maatschappelijke instituties, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

Garantie, collectiviteit en wederkerigheid zijn de trefwoorden die de
arrangementen van de moderne verzorgingsstaat typeren.

Het geheel aan arrangementen dat we aanduiden als de verzor-
gingsstaat is het product van de gezamenlijke inspanning van christen-
democraten, sociaal-democraten en ook liberalen. In de opbouwfase
van de Nederlandse verzorgingsstaat spelen de drie grote politieke
blokken alle een rol. De verzorgingsstaat zoals die in de twintigste
eeuw in Nederland tot stand komt, is een politiek (onvermijdelijk)
compromis, dat gekenmerkt wordt door collectivisering en verstate-
lijking van arrangementen en door centralisatie en corporatisme in de
uitvoering.2

In de paarse coalities komen voor het eerst in de Nederlandse ge-
schiedenis sociaal-democraten en liberalen in een kabinet samen.
Waar het gaat om verzorgingsstatelijke arrangementen is dit geen on-
mogelijke coalitie. In de politieke praktijk waren zij al eerder geza-
menlijk opgetrokken, bijvoorbeeld in hun voorkeur voor een belang-
rijke rol van de staat in de uitvoering van de sociale zekerheid, niet
voor niets vaak getypeerd als ‘het hart’ van de verzorgingsstaat. Ook
ideologisch is de afstand minder groot dan zij soms wordt voorgesteld.
De Nederlandse liberalen hebben, weliswaar om overwegend func-
tionele redenen3, al lang geleden de noodzaak van (een zekere mate
van) collectieve bescherming aanvaard. En in het sociaal-liberale ge-
dachtengoed, ook wel het ontplooiingsliberalisme genoemd, worden
collectieve arrangementen ook om niet-functionele redenen geaccep-
teerd, bijvoorbeeld omdat zij worden gezien als voorwaarde voor
autonomie en ontplooiing.
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‘The Dutch disease’: naar een institutionele probleemdefinitie

De fundamenten van de Nederlandse verzorgingsstaat zijn gelegd in
de eerste helft van de twintigste eeuw. Na een trage aanloop volgde
na de Tweede Wereldoorlog een eindspurt die de Nederlandse ver-
zorgingsstaat van een achterblijver in Europa tot koploper maakte.
Kijkend naar de sociale zekerheid, waar met de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet in 1976 een laatste bouwsteen werd gelegd in een
collectief en universeel systeem van bescherming, brak al snel na deze
‘voltooiing’ van het stelsel een periode van herziening aan. De nood-
zaak van aanpassing en herziening kwam voort uit het feit dat in de
jaren zeventig en tachtig een explosie in het beroep op tal van voor-
zieningen plaats vond. Deze explosie was onder andere het gevolg
vanhet feitdatergrootschaligeeconomischeherstructureringsproces-
sen plaatsvonden die economische problemen, ingrijpende verschui-
vingen tussen sectoren en een uitstoot van arbeid tot gevolg hadden,
waardoor het stelsel van sociale zekerheid onder grote druk kwam te
staan.4Terugkijkend naar de eerste publicaties waarin deze problema-
tiek aan de orde kwam5, blijkt dat het snel stijgende beroep op tal van
voorzieningen ook in verband wordt gebracht met autonome proces-
sen die in werking worden gezet door de aard van de voorzieningen
zelf. Schuyt wijst op het rechtsstatelijke karakter van arrangementen
dat tot sociale vergelijking en stijgende verwachtingen leidt; Van
Doorn op de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld dat
in toenemende mate de kosten van voorzieningen afwentelt op de
staat; Achterhuis op het feit dat voorzieningen hun eigen behoefte
kunnen creëren en versterken en op de rol van (semi-)professionals
daarin.

In de loop der tijd kunnen we een verschuiving waarnemen in de
maatschappelijke discussie over de crisis van de verzorgingsstaat. Aan-
vankelijk ligt de nadruk sterk op (externe) economische oorzaken en
problemen, maar in de jaren tachtig neemt het debat een bijzondere
wending: de nadruk komt te liggen op oneigenlijk gebruik en onbe-
heersbaarheid van voorzieningen. Van deze benadering van de pro-
blemen van de verzorgingsstaat zien we al een voorafschaduwing in
de jaren zeventig in beschouwingen over de autonome dynamiek van
het beroep op tal van arrangementen. Daarbij werd bijvoorbeeld ver-
wezen naar de wao of een ‘openeinderegeling’ als de sociale rechts-
hulp.
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De oorzaak van deze wending is gelegen in het specifieke karakter
van de problemen zoals die zich in Nederland manifesteren: een ex-
cessief hoog beroep op de Ziektewet en de Arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen. In Europees perspectief is Nederland in de jaren tach-
tig de absolute koploper in het beroep op deze verzekeringen. Op het
hoogtepunt, in 1990, is bijna 16% van de Nederlandse beroepsbevol-
king arbeidsongeschikt en 6% ziek (in totaal bijna een kwart!); het
Europese gemiddelde is ongeveer de helft van de Nederlandse cijfers.6

De verklaring voor dit feit wordt gezocht in oneigenlijk gebruik door
werknemers en werkgevers van de Ziektewet en de Arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen, hetgeen mogelijk gemaakt wordt door de
corporatistische wijze waarop het bestuur en de uitvoering van de
sociale verzekeringen in Nederland zijn georganiseerd.7 Hiermee
krijgt de probleemdefinitie een tweede specifiek kenmerk: ze stelt de
organisatie en de uitvoering van arrangementen centraal. Het gevolg
van de corporatistische ordening is een dominante invloed van werk-
gevers en werknemers in het bestuur en de uitvoering.Volgens som-
migen– later velen–werd hiermee de kat op het spek gebonden.

De institutionele probleemdefinitie en de herziening van de sociale zekerheid8

De wending die het Nederlandse debat over de crisis van de verzor-
gingsstaat nam met zijn gerichtheid op oneigenlijk gebruik, onbe-
heersbaarheid en inrichtings- en uitvoeringsvraagstukken is, in mijn
ogen, gebaseerd op een specifieke benadering van de problemen van
deverzorgingsstaat. Ik zoudezewillenomschrijven als een ‘institutio-
nele probleemdefinitie’. Hiermee bedoel ik dat de oorzaak van de
problemen vooral wordt gezocht in de wijze waarop arrangementen
zijn ingericht en functioneren; niet of veel minder in externe sociaal-
economische problemen. In deze paragraaf zal ik aan de hand van de
ontwikkelingen in de sociale zekerheid kort illustreren hoe deze insti-
tutionele probleemdefinitie meer en meer richting is gaan geven aan
de herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat.

Twee ronden van herziening

De herziening van de sociale zekerheid heeft in twee ronden plaatsge-
vonden. In de jaren tachtig vond een eerste ronde plaats, de zoge-
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naamde ‘stelselherziening’. Deze stelselherziening blijkt achteraf
vooral een tweede ronde van verandering in de jaren negentig te heb-
ben ingeluid: een tweede ronde die een veel ingrijpender karakter had
dan de eerste.

De herziening van het stelsel van sociale zekerheid is gestimuleerd
door twee ontwikkelingen: de kostenontwikkeling van de sociale ze-
kerheid in het algemeen en het beroep op de arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen in het bijzonder.Toen in de jaren zeventig het econo-
misch tij kenterde en eerst het beroep op de arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen en vervolgens dat op de werkloosheidsverzekeringen
explosief toenam, bleek het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid
een kostbare collectieve voorziening. In een beleid gericht op econo-
misch herstel werd het grote beslag dat het stelsel legde op de collec-
tieve middelen meer en meer als een belemmering gezien en kwam
het streven naar beheersing van de kosten van sociale zekerheid bo-
ven aan de agenda te staan. In de jaren 1985 tot 1987 leidde dit tot een
daadwerkelijke reductie van de uitkeringshoogten (van gemiddeld
10%) en gedurende het grootste deel van de jaren tachtig was er even-
eens sprake van een bevriezing van de hoogte van de uitkeringen (dat
wil zeggen geen aanpassing aan het loon- en prijspeil). In de stelsel-
herziening van 1987 vond ook een aanpassing plaats van de arbeidson-
geschiktheidsverzekeringen. Het in vergelijking zeer hoge beroep dat
in Nederland op deze verzekeringen werd gedaan, trachtte men in te
dammen door een aanscherping van de regels die de toegang tot deze
verzekeringen bepaalden.Tot slot werden in de jaren tachtig de eerste
stappen gezet in de richting van een meer activerend stelsel van socia-
le zekerheid. Het bieden van sociale zekerheid aan burgers diende
primair plaats te vinden door mensen zo snel mogelijk terug te leiden
naar de arbeidsmarkt en pas in tweede instantie door het bieden van
inkomensbescherming.

De eerste ronde van aanpassing van het stelsel van sociale zekerheid
was succesvol omdat zij leidde tot een stabilisatie van de kosten.Wat
echter niet werd bereikt was een beheersing van de instroom in de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.Dezezette zich,ooknadeher-
ziening van de regels voor toelating, onverminderd door. Evenmin
leidden de herzieningen tot een vermindering van de aantallen lang-
durig werklozen. De omslag van een beschermend naar een active-
rend stelsel was blijkbaar niet eenvoudig te maken. Het gebrek aan
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succes in termen van beheersing van de instroom en vergroting van
de activering leidde tot een tweede ronde van aanpassingen in het
stelsel van sociale zekerheid die geleidelijk een steeds fundamenteler
karakter kregen. De eerste ronde van herziening vond vooral plaats
door te sleutelen aan de rechten en plichten van burgers. Sociale
rechten werden beperkt (vermindering van uitkeringshoogten en
bevriezing van uitkeringen) en plichten werden aangescherpt (active-
ring). De tweede ronde van herziening richtte zich veel meer op de
inrichting van het stelsel en de uitvoering van de regelingen (bestuur
en organisatie). Achter deze andere hervormingsstrategie gaat een
geleidelijk verschuivende probleemdefinitie schuil.

De ‘institutionele’ probleemdefinitie: herstructurering en beheersing

Zoals gezegd verschoof na de stelselherziening van 1987 de pro-
bleemdefinitie naar de wijze waarop het stelsel was ingericht en werd
uitgevoerd. Het geringe succes van een deel van de hervormingen uit
de jaren tachtig, met name de herziening van de arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen, lag mede ten grondslag aan deze verschuivende
probleemdefinitie. De onbeheersbaarheid van de instroom in de ar-
beidsongeschiktheidsverzekeringen en de beperkte toename van de
uitstroom werden door vrijwel alle politieke en bestuurlijke actoren
meer en meer gezien als het resultaat van de corporatistische inrich-
ting van het stelsel en de uitvoering. Werkgevers en werknemers
speelden een (te) grote rol in het bestuur en de uitvoering van het
stelsel en in het toezicht op de uitvoeringspraktijk. Zij waren niet
alleen in staat de uitwerking van algemene regelgeving te beïnvloeden
in bestuurlijke organen9, maar hadden ook een grote invloed op de
uitvoering10. In een dergelijke structuur kunnen de individuele, kor-
tetermijnbelangen van werkgevers en werknemers botsen met het
publieke belang van beheersing en activering. Werkgevers hebben
baat bij een eenvoudig toegankelijk kanaal om oudere en overtollige
werknemers te laten afvloeien, en werknemers hebben baat bij goede
voorzieningen. Dit impliceert dat niemand direct belang had bij be-
heerst en prudent gebruik van de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
waarvan de voordelen zich immers pas op de langere termijn zouden
voordoen.

Na een vernietigend rapport van de Algemene Rekenkamer in
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1992 over het falend toezicht van de Sociale Verzekeringsraad en na
de parlementaire enquête naar de uitvoeringsorganen in 1993 werd
deze ‘institutionele’ probleemdefinitie politiek meer en meer domi-
nant. Het stelsel wordt sindsdien steeds minder benaderd in termen
van rechten en plichten en steeds meer in termen van economische
prikkels: incentives en disincentives. In een dergelijke incentive-benade-
ring worden individuen en organisaties niet langer beschouwd als
passieve consumenten dan wel uitvoerders van overheidsbeleid, maar
als actief handelende subjecten die zorgvuldig afwegen welke hande-
lingsstrategie henhetmeeste ‘profijt’ brengt, datwil zeggen: de groot-
ste bijdrage levert aan het bereiken van persoonlijke, dan wel organi-
satiedoelen.11 Er vindt met andere woorden een economisering van
mens-enorganisatiebeeldenplaats.Dezeeconomiseringheeftvervol-
gens ingrijpende gevolgen voor het beleid en de inrichting van een
moderne verzorgingsstaat. Het wordt niet langer als vanzelfsprekend
aangenomen dat burgers en organisaties de in het beleid voorgeschre-
ven regels volgen. Om de doelstellingen van sociaal beleid te verwe-
zenlijken is het daarom noodzakelijk om er voor te zorgen dat indivi-
duele- en organisatiedoelen zo veel mogelijk samenvallen met de pu-
blieke doelen van het sociale beleid. Wanneer er een (grote) discre-
pantie tussen beide bestaat–zoals bij de arbeidsongeschiktheidsverze-
keringen het geval was– is het gevaar van oneigenlijk gebruik en een
oneigenlijke uitvoering van beleid groot. De uitvoering van de ar-
beidsongeschikheidsverzekeringen in de jaren zeventig en tachtig
heeft dit geïllustreerd. De instrumenten om publieke doelen en priva-
te belangen dichter bij elkaar te brengen zijn het weloverwogen han-
teren van ‘incentives’ binnen het beleid en de ontvlechting van de
uitvoeringsorganisatieombelangenvermenging tevoorkomen.Door
middel van incentives wordt getracht een ‘prijskaartje’ te hangen aan
misbruik en oneigenlijk gebruik. Door ontvlechting worden de mo-
gelijkheden van de betrokken actoren om de uitvoering naar hun
hand te zetten verminderd.

Ontvlechting, privatisering en activering

De gerichtheid op ‘institutionele’ problemen (problemen inherent
aan de organisatie van de verzorgingsstaat) in de tweede ronde van
herziening, leidde tot aanpassingen in het stelsel van sociale zekerheid
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–die overigens nog steeds gaande zijn–die onder de volgende alge-
mene noemers gebracht kunnen worden:

a. Ontvlechting: de verschillende belangengroeperingen (met name
de sociale partners) die betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale
zekerheid worden ‘op afstand gezet’ van de alledaagse uitvoerings-
praktijk en de individuele gevalsbehandeling; en de vermenging van
de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen wordt
teruggedraaid.Ditheeft geleid toteengrootscheepse reorganisatievan
het stelsel, waarin de functies van toezicht, aansturing, uitvoering en
belangenbehartiging ‘uit elkaar zijn getrokken’. In de jaren negentig
is hiertoe meermalen de Organisatiewet Sociale Verzekeringen her-
zien.12

b. Privatisering: onderdeel van het nadrukkelijk scheiden van ver-
antwoordelijkheden was een proces van privatisering. Dit proces
kreeg op twee wijzen vorm:

– in privatisering van risico’s: een deel van de risico’s van ziekte, ar-
beidsongeschiktheid en werkloosheid is ‘teruggegeven’ aan de werk-
gever door het risico volledig te privatiseren (in geval van ziekte)13,
gedeeltelijk te privatiseren (bij arbeidsongeschiktheid)14 of door pre-
miedifferentiatie in te voeren (bij arbeidsongeschiktheid enwerkloos-
heid);

– in privatisering van de uitvoering: de invoering van een markt voor
de uitvoering van sociale zekerheidsregelingen. Het doel van deze
privatiseringsoperatie is om de afstand tussen degenen die een beroep
op het stelsel veroorzaken en degenen die hier de kosten van dragen
zo klein mogelijk te maken. Bij de sociale verzekeringen heeft dit
geleid tot het verschuiven van risico’s naar de werkgever en de uit-
voeringsorganisatie, niet naar de werknemer.

c. Activering: het vergroten van het activerende karakter van het
stelsel is een algemene doelstelling van de herzieningsstrategie die in
de jaren negentig werd gevolgd. Privatisering van risico’s moet bij-
voorbeeld het belang van werkgevers bij het voorkomen van ziekte,
arbeidsongeschiktheidenwerkloosheidvergroten.Tegelijkertijd leid-
de het grotere activerende karakter van het stelsel ook tot het ontstaan
van nieuwe programma’s gericht op het vergroten van de mogelijk-
heden om mensen terug te leiden naar de arbeidsmarkt.15
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De tegenstellingen binnen paars steken de kop op: naar een nieuwe organisa-
tiewet

Om het activerende karakter van de sociale verzekeringen te vergro-
ten streeft de regering, sinds de parlementaire enquête van 1993, naar
een nauwere samenwerking tussen de uitvoeringsorganen van de so-
ciale zekerheid en de arbeidsvoorziening. Tezamen met het streven
naar privatisering van de uitvoering heeft dat recentelijk tot grote
problemen geleid bij de voorbereiding van de verdere herziening van
de Organisatiewet Sociale Verzekeringen (osv). De osv-herzienin-
gen in 1994 en 1997 bereidden de uitvoeringsorganisaties voor op
privatisering en concurrentie met betrekking tot de administratie. In
2001 had de laatste stap gezet moeten worden naar een markt voor de
uitvoering van de sociale verzekeringen. Tevens had in 2001 de sa-
menwerking van de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid
en de arbeidsvoorziening in een eenloketorganisatie voor de sociale
zekerheid gestalte moeten krijgen. Gaandeweg bleken deze twee pro-
cessen steeds sterker met elkaar te botsen. Een drietal problemen stak
de kop op:

– samenwerking tussen concurrenten: privatisering en samenwerking
blijken soms tegenstrijdig te zijn;

– claimbeoordeling door private partijen: de voortgaande privatisering
van de uitvoeringsorganisaties maakte de vraag wie verantwoordelijk
is voor de beoordeling van claims (met name in het kader van de ar-
beidsongeschiktheid) steeds pregnanter. Vanuit de Tweede Kamer,
onder andere vanuit de PvdA, nam het verzet tegen private claimbe-
oordeling door de uitvoeringsorganisaties met het oog op de moge-
lijkheid van adverse selectie (het belemmeren van mensen bij het ver-
krijgen van hun rechten) snel toe;

– fragmentatie van uitvoeringsprocessen: in een situatie van private uit-
voering van de sociale verzekeringen en publieke uitvoering van de
uitkeringsaanvraag zal een bureaucratisch circus ontstaan dat de be-
oogde voordelen van een eenloketorganisatie tenietdoet.

Als reactie op deze problemen is door het kabinet in 2000 een belang-
rijke draai gemaakt in het proces van herziening van de organisatie
van de uitvoering. Besloten is tot invoering van publiekrechtelijke
Centra voor Werk en Inkomen, verantwoordelijk voor de inname



151

van de uitkeringsaanvraag. Daarnaast is besloten tot het terugdraaien
van de privatisering van de Uitvoeringsinstellingen (uvi’s) en tot
oprichting van een publieke Uitvoeringorganisatie voorWerknemers-
verzekeringen (uwv). Hiermee kwam het kabinet tegemoet aan de
bezwaren van de PvdA tegen verdere privatisering in de uitvoering.
Vervolgens besliste het kabinet ook tot het creëren van een markt
voor reïntegratieactiviteiten–die zal bestaan uit voormalige afdelin-
gen van de uvi’s en de arbeidsvoorziening die zich bezighouden met
reïntegratie – waar de werkgever als opdrachtgever zal optreden.16

Met de privatisering van de markt voor reïntegratie kwam het kabinet
enigszins tegemoet aan de wens van de vvd tot verdere privatisering,
met name privatisering van de arbeidsvoorziening.

Samenvattend, heeft de herziening van de uitvoering in de jaren ne-
gentig geresulteerd in een grotere rol van de staat in de uitvoering
(verstatelijking), in een gedeeltelijke privatisering van risico’s en in
ontvlechting van de organisatie van de uitvoering met blijvende be-
trokkenheid van de sociale partners in met name de uitvoering van
reïntegratieactiviteiten (activering).

Dezecombinatievanverstatelijking,privatiseringenactivering lijkt
op het eerste gezicht wellicht tegenstrijdig, maar is dat mijns inziens
niet. Ze is niet tegenstrijdig omdat het doel van de hele operatie niet
is gelegen in deze processen zelf, maar in het vergroten van de be-
heersbaarheid van het stelsel onder gelijktijdige handhaving van de
oorspronkelijke doelstellingen van het stelsel.

Ontwikkelingen op andere beleidsterreinen en in andere landen

De herziening van de sociale zekerheid kan tot op redelijke hoogte
model staan voor de ontwikkeling op andere beleidsterreinen. Voor
veel beleidsterreinen geldt dat een eerste fase van vooral financiële
beheersingsmaatregelen (retrenchment) is gevolgd door een tweede fase
waarin de nadruk lag op (meer of minder succesvolle) institutionele
herzieningen: vergaandeprivatiseringvandevolkshuisvesting, stelsel-
herzieningen in de gezondheidszorg, reorganisaties en fusies in het
onderwijs.Wat deze operaties gemeenschappelijk hebben, is een ster-
ke nadruk op beheersing van het gebruik en de kosten van voorzien-
ingen door maatregelen die beoogden de kostenefficiëntie te ver-
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hogen en de effectiviteit te verbeteren, bijvoorbeeld in termen van
reïntegratie. De vergroting van de beheersbaarheid van arrangemen-
ten moet hun toekomstige ‘houdbaarheid’ veilig stellen.

Processen van verstatelijking, privatisering en activering, die ik
eerder heb omschreven als typerend voor de herzieningen die voort-
vloeidenuit de ‘institutioneleprobleemdefinitie’, voltrekkenzichook
in andere Europese verzorgingsstaten. Maatschappelijke en economi-
sche ontwikkelingen (individualisering van sociale relaties en een ze-
kereinternationaliseringvaneconomischeverhoudingen)makender-
gelijke aanpassingen blijkbaar noodzakelijk. De ontwikkeling van
verzorgingsstaten wordt daarnaast ook bepaald door specifieke, lokale
vraagstukken en problemen. Vandaar dat ontwikkelingen in het ene
land op het eerste gezicht vaak niet overeenkomen met de ontwikke-
lingen in het andere land. De wao-problematiek is bepalend geweest
voor de herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat, terwijl bij-
voorbeeld de specifieke Italiaanse pensioenproblematiek bepalend is
geweest voor de herziening van de Italiaanse verzorgingsstaat. Op een
meeralgemeengeformuleerdniveauvanbeleidsontwikkelingworden
de overeenkomsten echter groter. De herzieningen zijn alle gericht
op vergroting van de beheersbaarheid middels verstatelijking, privati-
sering en activering. Verstatelijking vergroot de publieke beïnvloe-
dingsmogelijkheden; privatisering confronteert private actoren met
de kosten van verzorgingsarrangementen; activering moet een te
hoog beroep voorkomen.

Paars en de herziening van de verzorgingsstaat: een eerste evaluatie

Uit bovenstaande beschouwing zal duidelijk zijn dat het paarse beleid
ten aanzien van de herziening van de verzorgingsstaat absoluut niet op
één lijn gesteld kan worden met het zo populaire ‘poldermodel’. Het
idee van het poldermodel–ook een centraal element in the Dutch Mi-
racle–heeft vooral betrekking op het herstel van de werkzaamheid van
corporatistischeoverlegorganen,op loonbeheersingenconsensuspoli-
tiek.Voor zover van toepassing slaat dit vooral op de jaren tachtig. Dit
waren de jaren waarin sprake was van strakke loonbeheersing, ont-
koppeling van lonen en uitkeringen en het achterwege laten van in-
dexering. Het Akkoord van Wassenaar uit 1982 wordt hiervoor vaak
als doorslaggevend gezien.
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De herziening van de verzorgingsstaat, zoals hiervoor kort geken-
schetst, neemt echter later een aanvang. Onderdelen van deze herzie-
ning zijn ontvlechting, verstatelijking en privatisering. Het zal duide-
lijk zijn dat deze zaken op gespannen voet staan met het idee van het
poldermodel. Niet het hervinden van een corporatistisch compromis
is mijns inziens typerend voor de herziening van de Nederlandse ver-
zorgingsstaat,maar deherschikkingvanverantwoordelijkheden tussen
de staat, markt, burger en sociale partners. De staat trekt meer verant-
woordelijkheden naar zich toe, vooral in zijn rol van regisseur. Het
is juist deze rol die voorheen deels werd overgelaten aan de sociale
partners. De markt krijgt meer ruimte, ook in het publieke domein.
Dit impliceert een vergroting van keuzevrijheid en van eigen verant-
woordelijkheid, ook voor werkgevers en werknemers. In deze zin
kan privatisering bijdragen aan het vergroten van de rol van de sociale
partners, zoals dat is gebeurd op het terrein van de sociale zekerheid.
Ook de verantwoordelijkheid van de burger – in de ruime zin des
woords–is geherdefinieerd. Hier wordt vooral opnieuw de wederke-
righeid in de relatie tussen de collectiviteit en de burger benadrukt en
de noodzaak van een zeker evenwicht in de verhouding tussen rech-
ten en plichten. De rol van de sociale partners is met name in de uit-
voeringvanhet sociaal-economischbeleid teruggedrongen.Hier staat
een grotere rol in decentraal overleg tegenover.

Geringe ideologische tegenstellingen

Wanneer we de ontwikkelingen in tal van arrangementen en in het
bijzonder in de organisatie van de uitvoering in de jaren negentig in
ogenschouw nemen, valt op dat het politieke proces een sterk tech-
nocratisch karakter heeft gekregen. Onder invloed van de omslag naar
een institutionele probleemdefinitie zijn de oorspronkelijke standpun-
ten van de verschillende partijen naar elkaar toe gegroeid. De sociaal-
democraten accepteren aarzelend marktpartijen en -beginselen in het
domein van de sociale bescherming. De christen-democraten accep-
teren tandenknarsend een zekereontvlechting vande corporatistische
uitvoeringsstructuren en het op afstand zetten van werkgevers- en
werknemersorganisaties in de sociale zekerheid. De sociale partners
krijgen een deel van hun invloed terug door de gedeeltelijke privati-
sering van de risico’s. De sociale partners zelf zijn altijd blijven vech-
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ten voor behoud van hun invloed in de uitvoering, maar hebben dat
moeten doen vanuit een achterstandspositie die het gevolg was van
het negatieve beeld dat de parlementaire enquête van 1993 had gege-
ven van hun eerdere optreden. De liberalen ten slotte pleitten al lan-
ger voor meer markt en minder corporatisme in de Nederlandse ver-
zorgingsstaat.

Het technocratische karakter van de paarse politiek

Gegeven de geringe ideologische tegenstellingen en het complexe
karakter van veel arrangementen en beleidsterreinen, is het debat over
de herziening van de verzorgingsstaat in de jaren tachtig, en vooral de
jaren negentig, in hoge mate een technocratisch debat geworden over
de werking van tal van ingrepen en maatregelen. Dit leidt ertoe dat
de paarse politiek aangaande de herziening van de verzorgingsstaat
vooral getypeerdmoetwordenals technocratisch.Dit technocratische
karakter lijkt het resultaat van pogingen om de–weliswaar beperkte
– ideologische tegenstellingen binnen paars te verbloemen, maar
vooral van de richting die met de institutionele benadering van de
herziening is ingeslagen. Deze benadering is echter het product van
de specifieke Nederlandse problemen en niet van een paars Masterplan
voor de herziening van de verzorgingsstaat.

Geconstateerd moet worden dat met de paarse coalitie een politiek
gunstige omgeving is gecreëerd voor de uitvoering van tal van maat-
regelen die voortvloeiden uit de institutionele benadering. De op het
eerstegezichtparadoxale combinatievanbeleidsingrepen–verstatelij-
king én privatisering–gaat goed samen met de ideologische voorkeu-
ren binnen de paarse coalitie. Beheersing en institutionele herziening
leidden tot een selectieve en gedeeltelijke afname van de sociale be-
scherming17, een van de centrale doelstellingen van het neoliberale
gedachtengoed over de verzorgingsstaat.18Tegelijkertijd moesten be-
heersing en institutionele herzieningen–leidend tot een grotere we-
derkerigheid en eigen verantwoordelijkheid–het mogelijk maken dat
de oorspronkelijke doelstellingen van de verzorgingsstaat zo veel mo-
gelijk overeind konden worden gehouden. De defensieve doelstelling
vanbehoud van de oorspronkelijke doelstellingen typeert het gedach-
tegoed van de sociaal-democraten ten aanzien van de herziening van
de verzorgingsstaat.
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Sluimerende tegenstellingen

De gang van zaken rond de herziening van de uitvoeringsorganisatie
op het terrein van de sociale verzekeringen en de arbeidsvoorziening
heeft geïllustreerd dat er onderhuids nog steeds grote–voorlopig wel-
iswaar weer onderdrukte– tegenstellingen bestaan in het denken van
de sociaal-democraten en de liberalen over de grenzen van het pu-
blieke domein, de rol van de staat en privatisering. In het sociaal-de-
mocratische denken dient privatisering het doel van het in stand hou-
den van bepaalde collectieve arrangementen; het is geen doel op zich.
In het liberale gedachtegoed is privatisering toch meer een doel op
zich, vooral wanneer het bijdraagt aan de vergroting van de keuze-
vrijheid van burgers. Naarmate privatiseringsprocessen verder voort-
schrijden dan wel tot (uitvoerings-) problemen leiden, zal deze tegen-
stelling zich pregnanter en frequenter manifesteren. Dit geldt des te
meer omdat keer op keer blijkt dat de introductie van marktwerking
binnen het publieke domein (dat wil zeggen: ondergeschikt gemaakt
aan publieke doelen) vraagt om intensieve overheidssturing en–toe-
zicht. Denk bijvoorbeeld aan de perikelen rondom de privatisering
van de spoorwegen, van de post en de telefonie of van de electrici-
teitssector.Naarmatemeer sturingnodigblijkt omdepubliekedoelen
overeind te houden, zal de botsing met het liberale gedachtegoed
groter worden.

De gevolgen: toenemende beheersing en desinvestering

Kijkend naar de kostenontwikkeling in de jaren negentig, bijvoor-
beeld in de gezondheidszorg, het onderwijs of de sociale zekerheid,
moet geconstateerd worden dat deze, in vergelijking met andere lan-
den en in vergelijking met de voorafgaande periode, zeer beheerst is
geweest.19 Het beroep op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen–
waar het in zekere zin allemaal mee begonnen is – lijkt op het eerste
gezicht echter weinig veranderd. Dit is nog steeds zeer hoog. Nemen
we echter de stijgende arbeidsparticipatie en de veranderende samen-
stelling van de beroepsbevolking in onze beschouwingen mee, dan
blijkt het algemene risico op arbeidsongeschiktheid toch aanzienlijk
gedaald. Gestegen is daarentegen het beroep van vrouwen en jonge-
ren op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, vaak vanwege psy-
chische problemen.
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Tegenover de ontegenzeggelijk toegenomen beheersbaarheid van
de Nederlandse verzorgingsstaatarrangementen staat desinvestering.
Niet zozeer op het terrein van de sociale zekerheid, waar in toene-
mende mate in reïntegratie is geïnvesteerd, maar wel op de terreinen
van zorg en onderwijs, waar Nederland in Europees perspectief van
een koploper is afgezakt tot het gemiddelde.20 De angst voor onbe-
heersbare uitgaven en een zeer strak uitgavenregime onder de paarse
kabinettenhebbenopdeze terreinende toegankelijkheid endekwali-
teit van voorzieningen onmiskenbaar aangetast. Gegeven de demo-
grafische ontwikkeling in Nederland (de vergrijzing) alsmede het be-
lang van een goed opgeleide bevolking magdeze ontwikkeling zorge-
lijk genoemd worden.

De verzorgingsstaat in de eenentwintigste eeuw

Dehierbeschreveninstitutionelebenaderingvanherstructureringvan
de verzorgingsstaat is in hoge mate het product van de problemen die
deNederlandse verzorgingsstaat en zijn arrangementenondervonden
in de jaren zeventig en tachtig. Grootschalige economische herstruc-
tureringsprocessen veroorzaakten economische problemen en ingrij-
pende verschuivingen tussen sectoren, waardoor het stelsel van sociale
zekerheid onder grote druk kwam te staan. Deze druk maakte al vrij
snel een aantal ‘ontwerpfouten’ in het stelsel zichtbaar, als eerste in de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.Dezeontwerpfoutenvoedden
wat ik een institutionele probleemdefinitie heb genoemd. Deze pro-
bleemdefinitie heeft vervolgens de herziening van de Nederlandse
verzorgingsstaat op tal van terreinen sterk gestuurd, zoals hiervoor
kort werd getypeerd. De paarse coalitie werd in de jaren negentig
uitvoerder bij uitstek van deze politiek.

De sociaal-economischeontwikkelingheeft echterniet stil gestaan.
De vraag is daarom gerechtvaardigd in hoeverre de institutionele be-
nadering, die haar wortels immers vindt in de economische proble-
men van de jaren zeventig, nog steeds bruikbaar is voor ons denken
over de verzorgingsstaat anno 2001. De herschikking van verant-
woordelijkheden tussen staat, markt, burger en sociale partners, hier-
voor beschreven als de kern van de institutionele herziening van de
jaren tachtig en negentig, is sterk gericht geweest op het vraagstuk
van beheersing. Dat is nog steeds het geval. De vraag is nu in hoever-
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re deze nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling en de hierop toege-
sneden arrangementen passen bij de maatschappelijke werkelijkheid
anno 2001: enerzijds een moderne ‘deeltijdeconomie’ gekenmerkt
door ‘anderhalve-baan’huishoudens en anderzijds het sterkere inter-
nationale (beter: Europese) karakter van maatschappelijke vraagstuk-
ken en van processen van beleidsvorming.

De afgelopen twintig jaar heeft zich een ingrijpende, maar stille
revolutie voltrokken op de Nederlandse arbeidsmarkt en in het Ne-
derlandse huishouden. Nederland kende in de jaren zeventig een ta-
melijk traditionele arbeidsmarkt, traditionele huishoudens en een bij-
passend traditioneel beleid: alle gebaseerd op het kostwinnersbeginsel
en dus op een geringe arbeidsparticipatie van vrouwen. In ongeveer
vijfentwintig jaar is dit beeld ingrijpend veranderd. De Nederlandse
economie is wel ‘de eerste deeltijdeconomie ter wereld’ genoemd.21

De arbeidsparticipatie is sterk gestegen, vooral van vrouwen en vooral
in deeltijd. De veranderende verhoudingen op de arbeidsmarkt lei-
den, zij het met vertraging, ook tot veranderingen in de inrichting
van huishoudens. Dit vraagt om nieuwe voorzieningen (kinderop-
vang, zorgverlof en dergelijke) maar brengt ook nieuwe problemen
met zich (dubbele belasting). Naast deze veranderende arbeidsmarkt
en huishoudens verandert ook de beroepsbevolking. De Nederlandse
burger is gemiddeld hoger opgeleid en veel vaker werkzaam in de
sector vandedienstverleningdanvijfentwintig jaar geleden.Hierdoor
zijn de arbeidsomstandigheden drastisch gewijzigd: meer psychische,
minder lichamelijke belasting.

Gevolgen van individualisering en mondialisering voor de verzorgingsstaat

De vraag is nu in hoeverre de Nederlandse samenleving anno 2001
vraagt om andere arrangementen van sociale bescherming dan de Ne-
derlandse samenleving anno 1970. Een eerste aanzet tot een antwoord
zoek ik bij de Engelse socioloog Anthony Giddens.22 Hij omschrijft
de hierboven kort getypeerde maatschappelijke processen als een pro-
ces van reflexieve modernisering. Centraal hierin staan ontwikkelin-
genalsmondialiseringen individualisering.Beidehebben ingrijpende
gevolgen voor de institutionele ordening van de moderne verzor-
gingsstaat.

Kenmerkend voor het huidige tijdsgewricht is volgens Giddens de
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toename van reflexiviteit in het menselijk handelen. Hiermee doelt hij
op een toename van bewust en weloverwogen handelen. Dit staat
tegenover traditie.Traditioneel handelen is niet gebaseerd op het ge-
bruik van kennis, op reflectie, maar juist op het ongereflecteerd ge-
bruik van standaardhandelingspatronen. Individualisering enmondia-
lisering dragen beide bij aan het afnemend belang van (lokale) tradities
en maken reflexiviteit noodzakelijk. Deze reflexiviteit bestaat dus bij
de gratie van een sociale orde waarin traditie aan kracht heeft inge-
boet en waarin het sociaal verkeer de lokale context overstijgt.

Deze ontwikkelingen leiden tot een verschuiving in de aard van
risico’s: van extern naar intern of, in Giddens’ termen: naar manufactu-
red risks. Interne risico’s zijn het product van menselijke kennis en
menselijk handelen, het product van de door de mens zelf gecreëerde
instituties. Dit is een nieuwe vorm van risico die staat tegenover de
oude risico’s van de industriële maatschappij–ziekte, armoede, werk-
loosheid–die meer als extern, als van buitenkomend getypeerd kun-
nen worden. Het zijn vooral deze externe risico’s waar de verzor-
gingsstaat zich op richt.

Giddens spreekt over manufactured risico’s omdat volgens hem soci-
ale risico’s meer en meer het product zijn geworden van enerzijds de
weloverwogen keuzes van actoren–sociale reflexiviteit–of anderzijds
van de instituties die we zelf hebben gecreëerd–institutionele reflexi-
viteit. Risico’s worden het product van sociale reflexiviteit wanneer
traditionele leefpatronen hun dominantie verliezen, zoals het kost-
winnersgezin, de 40-urige werkweek, het vaste dienstverband en sek-
serollen. Dan wordt het handelen van mensen en de keuzes die zij
maken steeds belangrijker voor de inrichting van hun leven en dus
ook voor de risico’s die zij lopen. De risico’s die mensen lopen, ver-
anderen ook door de instituties die we in het leven roepen om er mee
omtegaan.Wanneerwebijvoorbeeldeenarbeidsongeschiktheidsver-
zekering in het leven roepen, zullen werknemers en werkgevers met
het bestaan van deze voorziening rekening gaan houden en deze mee-
nemen in hun besluitvorming en in de keuzes die zij maken. Dit kan
tot misbruik en oneigenlijk gebruik van arrangementen leiden.

‘Manufactured risks’ zijn interne risico’s (risico’s die niet slechts van
buitenaf op ons af komen en die we als individu dus kunnen beïn-
vloeden) die niet via de klassieke benadering van de verzorgingsstaat
–het verzekeringsmodel –kunnen worden beheerst. ‘Manufactured
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risks’ zijn het product van actief, reflexief sociaal handelen. De aanpak
van ‘manufactured risks’ vraagt daarom om betrokkenheid van dege-
ne die met het risico wordt geconfronteerd en kan niet alleen van
bovenaf en buitenaf plaats vinden. Simpel geformuleerd: de bestrij-
ding van longkanker als gevolg van roken vraagt om een strategie
gericht op beïnvloeding van het gedrag van de individuele roker. (Let
wel, er is een alternatieve oplossing: het uitsluiten van de roker van
de ziektekostenverzekering.)

De actieve betrokkenheid van de burger bij het bestrijden van of
het omgaan met ‘manufactured risk’ staat centraal in Giddens’ idee
van de verzorgingsstaat van de toekomst. De verzorgingsstaat van de
toekomst moet daarom gericht zijn op levensstijl en niet op levens-
kansen. Een politiek van gelijke kansen is voor Giddens kenmerkend
voor de traditionele verzorgingsstaat, een politiek gericht op levens-
stijl daarentegen richt zich op de inrichting van ons dagelijks leven.
De verzorgingsstaat van de toekomst moet de middelen verschaffen
endevoorwaarden scheppenvoor burgers omzelfstandig,maatschap-
pelijk te kunnen functioneren. Een dergelijke verzorgingsstaat is ge-
richt op stimuleren en participeren, op het mobiliseren van mensen
enmiddelenomautonomie en solidariteit te bewerkstelligen, in plaats
van op beschermen.

De sociale investeringsstaat

Uit het voorgaande volgen Giddens’ opvattingen over de rol van de
staat tamelijk vanzelfsprekend. Het is de taak van de staat de volwaar-
dige maatschappelijke deelname van alle leden van de samenleving te
bevorderen en mogelijk te maken. Niet door bescherming te bieden,
maar door middelen en mogelijkheden aan te reiken die zelfstandig-
heid en maatschappelijke verantwoordelijkheid bevorderen. Giddens
spreekt daarom van de sociale investeringsstaat.

Als Giddens’ analyse juist is–en ik denk dat dat deels het geval is23

– wordt de toekomstige ontwikkeling van verzorgingsstaatarrange-
menten door drie zaken gekenmerkt:

• een grotere rol van de staat, niet zozeer in het beschermen van
mensen als wel in het scheppen van voorwaarden voor participatie en
solidariteit;

• een zekere decollectivisering van arrangementen om zodoende
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eigen verantwoordelijkheid en maatschappelijke pluriformiteit tot
uitdrukking te brengen;

• het ontwikkelen van nieuwe arrangementen die aansluiten bij de
nieuwe risico’s die burgers lopen en bij de nieuwe rol die de staat
aanneemt.

Terugkomend op de vraag –in hoeverre sluit de institutionele bena-
dering nog aan bij de maatschappelijke omstandigheden anno 2001?
–kom ik tot de conclusie dat dat ten dele nog steeds het geval is. Met
name de nadruk in de institutionele benadering op een zekere mate
van decollectivisering, op eigen verantwoordelijkheden en op active-
ring, passen goed bij het model van de sociale investeringsstaat.Tege-
lijkertijd moet de conclusie getrokken worden dat de ontwikkeling
van nieuwe arrangementen, gericht op nieuwe risico’s en op de be-
vordering van participatie en solidariteit nog in haar kinderschoenen
staat. Hierin ligt een uitdaging voor een nieuwe sociaal-democrati-
sche benadering van de verzorgingsstaat. Een benadering die, zo heb
ik trachten duidelijk te maken, eigenlijk nog steeds niet bestaat.

Het idee van de sociale investeringsstaat van Giddens kan in mijn
ogen slechts zeer ten dele model staan voor een dergelijke nieuwe
sociaal-democratische opvatting van de verzorgingstaat, ook al pre-
senteert Giddens deze nadrukkelijk als zodanig. De beperkte waarde
van de notie van de sociale investeringsstaat vloeit in mijn ogen voort
uit het feit dat deze leidt tot een forse interventie in het maatschappe-
lijk leven – denk bijvoorbeeld aan de toenemende dwang die in de
sociale zekerheid op mensen wordt uitgeoefend–die niet altijd wen-
selijk en ook niet altijd mogelijk is. Om deze reden heeft Dahrendorf
Giddens’ notie van de sociale investeringsstaat als zeer paternalistisch
en bedreigend voor de vrijheid getypeerd.24 Hij heeft hierin geen
ongelijk. De beschermende arrangementen van de verzorgingsstaat
tasten de individuele vrijheid minder aan, dan de meer op gedragsbe-
invloeding gerichte interventies van de sociale investeringsstaat. Een
tweede uitdaging voor een nieuwe sociaal-democratische benadering
van de verzorgingsstaat is daarom gelegen in het vinden van een
nieuw evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid, tussen betrokkenheid
en onverschilligheid. Een keuze voor gelijkheid en betrokkenheid is
echter niet altijd de meest wenselijke of haalbare oplossing.
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Noten

1. Zie de inleiding bij deze bundel.
2. Zie verder: R. van der Veen, ‘L’histoire se répète? Honderd jaar

uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen’, in: Stichting Centrum
voor het Onderzoek van het Sociaal Zekerheidsrecht, ‘De gemeenschap
is aansprakelijk...’. Honderd jaar sociale verzekering 1901-2001, onder re-
dactie van: prof. mr. A.Ph.C. M. Jaspers, prof. mr. F. M. Noordam,
dr.W. J.H. van Oorschot en mr. F. J.L. Pennings, pp. 67-86

3. Met functionele redenen wordt gedoeld op het feit dat verzor-
gingsarrangementen bijdragen aan sociaal-economische rust en (in die
zin) ook een bijdrage leveren aan de economische voorspoed in een
land.Tegenover functionele redenen staan bijvoorbeeld ideologische
overwegingen.

4. Zie bijvoorbeeld W. Albeda en J. Wemelsfelder, De crisis van de
werkgelegenheid en de verzorgingsstaat, Assen: Van Gorcum, 1984.

5. Bijvoorbeeld: J.A.A. van Doorn en C. J.M. Schuyt, De stagne-
rende verzorgingsstaat, Meppel: Boom, 1978; H. Achterhuis, De markt
van welzijn en geluk, Baarn: Ambo, z.j.

6. Zie: Sociale Nota 1995: 84.
7.Tal van onderzoeken in de jaren tachtig wijzen op het grote be-

lang van de uitvoering voor de werking van arrangementen: R.
Knegt,Regels en redelijkheid in de bijstandsverlening, 1986;G.Engbersen,
Publieke bijstandsgeheimen, 1990; R. J. van der Veen, De sociale grenzen
van beleid, 1990.

8. Deze paragraaf is een licht herziene versie van paragraaf 4.4 uit:
R. J. van der Veen, ‘L’histoire se répète. Honderd jaar uitvoeringsor-
ganisatie sociale verzekeringen’, a.w.

9. Als de Sociale Verzekeringsraad–SVr–en de Federatie van Be-
drijfsverenigingen– fbv.

10. Via de bedrijfsverenigingen (organisaties van werkgevers en
werknemers).

11. Zie ook: J. LeGrand, Knights, Knaves or Pawns. ‘Human beha-
viour and social policy’. In: Journal of Social Policy, 26-2, 1997, pp.
149-170.

12. Er werd onafhankelijk toezicht gecreëerd door opheffing van
de SVr en oprichting van het onafhankelijke College voor Toezicht
op de Sociale Verzekeringen (ctsv). Een deel van de taken van de
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SVr–coördinatie en aansturing–werd ondergebracht in het tripartiet
bestuurde Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen (eerst het
tica, later het lisv). De bedrijfsverenigingen werden opgeheven en
de administratieve onderdelen van deze verenigingen gingen verder
als zelfstandige Uitvoeringsinstellingen (uvi), zo ook het gak (de
grootste uitvoerder). Vooralsnog was het lisv de opdrachtgever van
de uvi’s maar op termijn zouden deze moeten gaan opereren op een
markt voor de uitvoering van de sociale zekerheid.

13. Gedeeltelijk in 1994 met de Wet terugdringing ziekteverzuim,
tz; volledig in 1996 met de Wet uitbreiding loondoorbetalingsver-
plichting bij ziekte, de wulbz.

14. Met de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen, pemba.

15. Bijvoorbeeld de Wet reïntegratie van arbeidsgehandicapten,
rea.

16. En ten slotte ook tot het ombouwen van het lisv tot een Lan-
delijk Instituut voor Werk en Inkomen dat verantwoordelijk wordt
voor de uitvoering in de cwi’s.

17. Zie hiervoor: Ch. Green-Pedersen, How Politics Still Matters.
Retrenchment of old-age pensions, unemployment benefits and disability pen-
sions/early retirement benefits in Denmark and in the Netherlands from 1982
to 1998, Aarhus, 2000

18. Zie P. Pierson, Dismantling the Welfare State. Reagan, Thatcher
and the politics of retrenchment, Cambridge, 1994

19. Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport
1998; Sociaal en Cultureel Rapport 2000

20. ibid.
21. JelleVisser, Sociologie van het halve werk, oratie Amsterdam 1999,

p. 5.
22. Er is veel terechte kritiek op het werk van Giddens.Toch denk

ik dat hij in de juiste richting zoekt voor een antwoord op de door
mij gestelde vraag. Zie ook mijn kritische beschouwing over het werk
van Giddens, ‘De verzorgingsstaat in de laat-moderniteit: een sympa-
thiserendekritiekopAnthonyGiddens’ sociaal-politiekegeschriften’,
in: Beleid en Maatschapij, 27-2, 2000, pp. 63-77

23. Met name zijn weergave van wat een verzorgingsstaat is, is erg
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24. Zie: R. Dahrendorf, ‘Whatever happened to liberty?’ The New
Statesman, september 6, 1999.



164

roel in ’t veld

De sturingsconceptie van paars

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre de twee paarse
kabinetten een samenhangende sturingsconceptie hebben gekend die
bovendien als vernieuwend mag worden beschouwd. Daarmee doe-
len we tevens op de mate waarin paars een breuk heeft betekend met
eerdere aan het bewind zijnde politieke coalities waarvan het cda en
zijn voorgangers lange tijd deel uitmaakten.

Het antwoord op deze vraag wordt eerst beschreven aan de hand
van een kenschets van de recente ontwikkeling van de parlementaire
democratie voorzover van invloedopdeze sturingsconceptie.Gecon-
stateerd wordt dat zich een fundamentele verandering aftekent ten
opzichte van de veel sterker partijpolitiek en ideologisch gekleurde
jaren achter ons.

Vervolgens zal de sturingsconceptie van paars nader worden ver-
duidelijkt aan de hand van twee case studies. De sturing die paars heeft
ingebracht,wordt geschetst opbeleidsterreinendie recentelijk vrijwel
Kamerbreed als de hoogste prioriteit voor toekomstig beleid worden
bestempeld:

– onderwijs;
– gezondheidszorg.

Dehoofdstelling luidtdatpaars geen samenhangende sturingsconcep-
tie heeft of had. Een toekomstige paarse beleidsagenda–indien al aan
de orde–zal noodzakelijkerwijs vorm moeten geven aan een sturings-
conceptie die recht doet aan modernere hybride vormen van samen-
werking en beleidsvorming. Dit zou een breuk betekenen met het
beleid dat paars de afgelopen jaren heeft gevoerd.

Democratie en sturingscrises

Wanneer we spreken van de sturingsconceptie van paars hebben we
het over sturing in het publieke domein. Sturing is een belangrijke
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eigenschap van de inrichting van de welvaartsstaat. Doelgerichte be-
invloeding door de staat van tal van aspecten van menselijk samenle-
ven heeft de recent geëindigde eeuw gekenmerkt. De doeltreffend-
heid en doelmatigheid van de wijze waarop die beïnvloeding is geor-
ganiseerd en geïnstrumenteerd staan in toenemende mate onder kri-
tiek.Velen formuleren een streven naar minder bemoeienis en minder
detail, naar de wens tot toenemende vrijheid voor economische acto-
ren en individuele mensen. Zij demonstreren daarentegen ook vaak
argwaan en kritiek, zodra diezelfde overheid bij een ongeluk of ramp
niet onmiddellijk uiterst actief ter plaatse is. Ook de veel te vernemen
roep om meer markt verstomt niet zelden zodra de consequenties van
het handelen van op winst gerichte actoren zichtbaar worden. Com-
bineren we deze verschijnselen, dan kunnen we stellen dat momen-
teel sprake is van een sturingscrisis.Wij denken dat het noodzakelijk
is wat langer stil te staan bij deze sturingscrisis in onze samenleving en
oorzaken en gevolgen over een wat langer tijdsbestek te beschouwen.

Sturing en democratie zijn onderling nauw verwant. De democra-
tieopvatting van paars wortelt sterk in een specifiek idee, waarbij
volkssoevereiniteit tot uitdrukking komt in zeggenschap van een
meerderheid. Wij hebben in Europa al eerder de democratie sterk
vereenzelvigd met de staat, en daarbinnen weer met de heerschappij
van de meerderheid, en met het beeld: de meeste stemmen gelden.
Maar indrukwekkend zijn ook de vele statelijke arrangementen waar-
mee vorm wordt gegeven aan ‘checks and balances’ in de samenle-
ving. Daaronder verstaan we het beginsel, dat niets in het publieke
gebeurt zonder controle; dat daar waar machtsuitoefening plaatsvindt
er ook ‘countervailing powers’ zijn. Macht is in de democratie niet
absoluut omdat als het ware vele agentschappen elkaar controleren en
in evenwicht houden. De ‘trias politica’ waarbij de wetgevende, de
uitvoerende en de rechtsprekende macht zijn gescheiden, is een van
die grote vondsten in het domein van de ‘checks and balances’. Wij
hebben veel geïnvesteerd in processen waarbij die vormen ook in
instituties zijn verankerd.Vele zijn traditioneel opgetuigd, reproduce-
ren zichzelf via verkiezingen, door benoemingen en dergelijke, of
worden door regelgeving in stand gehouden. Die democratie is zeer
succesrijk geweest, maar het heeft er alle schijn van dat juist nu we-
zenlijke veranderingen noodzakelijk zijn.

De ontideologisering, de individualisering en de ontzuiling die in
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veel Europese gemeenschappen plaatsvinden, hebben iets wezenlijks
veranderd. Ideologie als samenballendehandelingsstrategie is verdwe-
nen. Bij de belangrijkste onderwerpen in dit land is niet of nauwelijks
meer aan te geven waar en hoe de ideologische verankering van de
standpunten van de verschillende politieke partijen zichtbaar is. Op
gebieden waar ik iets van weet, kan ik die verankering niet ontdek-
ken. Ik zie hoger onderwijsbeleid waar liberale specialisten betogen
dat de universiteit vooral een ivoren toren moet blijven en ik zie soci-
alisten pleiten voor commercialisering van de universiteiten. Dan raak
ik even in de war tot ik begrijp dat politiek niets meer met ideologie
te maken heeft.

Politieke partijen van vandaag de dag: headhunters en reclamebureaus

Het proces van ontideologisering heeft institutioneel belangrijke ver-
anderingengebracht.Politiekepartijenzijn echt anders geworden.De
Partij van de Arbeid probeerde vijftig jaar geleden door programme-
ring een actuele expressie te vinden voor het sociaal-democratisch
beginsel. De vraag wie op die partij zou stemmen was een afgeleide
kwestie. Men maakte een programma en zocht daarbij betrouwbare
mensen. Dat is wezenlijk veranderd.Vandaag de dag kiezen politieke
partijen programma’s waarvan zij vermoeden dat deze kunnen reke-
nen op de gunst van de kiezer. Politieke partijen zijn daarmee econo-
mische actoren geworden. Zij dingen naar maximale steun en beant-
woorden aan wetmatigheden waaraan ondernemers al eeuwen vol-
doen. Neem de vestigingsplaatscriteria als voorbeeld. Het verhaal is
bekend: als twee ijscomannen op een oneindig groot strand de plaats
zoeken waar zij het meest kunnen verdienen, zoeken zij elkaar op.
Om deze reden is de inhoudelijke ruimte van ons politieke bestel
ineengeschrompeld. De grote politieke partijen in ons land staan in
feite vlak naast elkaar, op constante onderlinge afstand. Zij zijn niet
statisch, maar bewegen met de vermoedelijke gunst van de kiezer
mee. Als een van die partijen in het asielzoeker-debat een stapje naar
rechts doet, dan weet de andere niet hoe snel die moet volgen met
ook een stapje naar rechts. Op constante afstand van de eerste met
gelijke dynamiek. Dit heeft geleid tot functieverschraling van de poli-
tieke partijen. In programmatisch opzicht zijn het reclamebureaus
geworden, voor het overige headhunters. En niet eens zulke goede.
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Het betekent niet dat politieke partijen onbetrouwbaar zijn gewor-
den. Doordat zij streven naar maximale steun, zijn zij heel scherp aan
het luisteren naar de kiezer; naar wat die vermoedelijk wil. Dus als
betrouwbaarheid wordt gedefinieerd als consequent dingen naar de
gunst van de kiezer en zijn standpunten volgen, dan zijn de politieke
partijen buitengewoon betrouwbaar. Dit heeft belangrijke gevolgen.
De eerste is dat de representatieve democratie–wij kiezen mensen die
ons representeren–een kentering vertoont.Want wij kiezen de men-
sen die de headhunting heeft opgeleverd en die behoren tot een groep
waarmee we ons sociaal-cultureel waarschijnlijk licht verwant voelen.
Mensen, die je ook op je verjaarspartijtje zou vragen. Empirisch on-
derzoek laat zien, dat de kiezer vaak zo kiest. Hij gaat af op een pro-
grammatische inhoud die sociaal-culturele verwantschap reprodu-
ceert. Het gaat niet om ideologie of beginselvastheid. Het betekent
tegelijkertijd dat de gemeenschap de Kamerleden niet meer alleen
de besluitvorming in ons land toevertrouwt. Of het nu gaat over
infrastructuur of onderwijs; als er belangrijke beslissingen, belangrij-
ke wijzingen van beleidssystemen, belangrijke infrastructurele pro-
jecten worden voorbereid, dan bereidt de executieve–de beleidsma-
ker–zich niet meer voor achter een bureau om vervolgens het par-
lement om goedkeuring te vragen, maar zij vraagt de samenleving
om creativiteit, steun en draagvlak. In omvangrijke processen van
creatie en argumentatie, van transactie en aanbesteding, van gunning
en besluitvorming in onderlinge vervlechting komen projecten tot
realisatie.

Interactieve beleidsontwikkeling is als concept in veel opzichten
reeds gemeengoed geworden, al zijn de voorbeelden van min of meer
vervolmaakte praxis nog schaars. De vraag wordt dan, wat de rol van
de representatieve democratie, en daarmee van het parlement, nog is.
Sommigenhechtenmeeraan ‘single issue’organisaties,belangengroe-
pen die opkomen voor belangrijke waarden in de samenleving.Volks-
vertegenwoordigingenen ‘single issue’organisatieshebbeneenmoei-
zame onderlinge relatie. De laatste organisaties plegen zich direct tot
de machtscentra te wenden en daarbij de volksvertegenwoordigingen
te passeren. Ook is bekend dat ‘single issue’ organisaties vaak onvol-
doende intern democratisch gehalte hebben. In zekere zin zijn ook zij
economische actoren. Greenpeace reageert buitengewoon scherp op
mutaties in de eigen ledenaantallen. Zodra hun inkomsten–bijdragen



168

van leden en sympathisanten–dalen, onderzoeken zij of een strategie-
verandering noodzakelijk is. Dus zelfs een ecologische producent van
waarden is ook commercieel.Wij hebben nog niet de beste methode
gevonden hoe die instituties maatschappelijk heilzaam met elkaar
kunnen verkeren.

Controle op de media

Er is nog een wezenlijke verandering in onze democratie. De media
in ons land waren ooit onderdeel van een zuil. Je las de krant, je keek
naar de televisiezender, je luisterde naar de radiozender die hoorde bij
je zuil. Dat is verdwenen en daarmee is er ruimte gekomen voor eco-
nomische concurrentie tussen de media. Daardoor zijn ook de media
in toenemende mate economische actoren geworden. Zij dingen naar
maximale steun in de vorm van kijkcijfers of ledenaantal, omdat deze
cijfers de reclameopbrengst bepalen.

Ook media en politiek verkeren in een zeer bijzondere verhouding
tot elkaar. De naar kiezersgunst dingende politicus kan die kiezer al-
leen bereiken via de media. Dat betekent dat hij partieel van de media
afhankelijk is. Media produceren nieuws. Dat is een geheimzinnige
aangelegenheid waarvan we ooit dachten dat die vooral iets met
waarheid te maken had. Maar in economische zin heeft die alleen te
maken met succes, met de perceptie van dat nieuws door de ontvan-
ger van de boodschap. Er zijn interessante moderne theorieën over
nieuwsproductie waarin waarheidsvinding ondergeschikt is gewor-
den. Deze theorieën onderkennen dat de media voor hun productie
partieel afhankelijk zijn van politici. Politici zijn immers producen-
ten enboodschappers vannieuws. Als je die twee posities bekijkt, ont-
staat een beeld van een belangwekkende wederzijdse afhankelijkheid.
De politicus is partieel afhankelijk van de media, die op hun beurt
partieel afhankelijk zijn van politici. Welk een prachtige win-win-
combinatie.

Staatssecretaris Van der Ploeg wijdde dan ook in een speech voor
journalisten uit over ‘schaamteloze wederzijdse uitwisseling van gun-
sten’ tussen politici en journalisten. Nu is wederzijdse afhankelijkheid
op zichzelf geen opvallend fenomeen, maar de vraag is natuurlijk wel
wie de checks and balances rond de media vormt. Overal in het publie-
ke domein hebben we instituties gevormd ten behoeve van deze
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‘checks and balances’, maar waar bevindt zich de controleur van de
media? Je kunt moeilijk volhouden dat de media zichzelf controleren.

De recente ontwikkeling van de parlementaire democratie

Als in de samenleving iets creatiefs totstandkomt, een groot infra-
structureel project bijvoorbeeld dat mede door de private sector
wordt gefinancierd, is het dan nog duldbaar dat een parlement het
project achteraf eenzijdig amendeert, terwijl de private partijendaarin
wellicht reeds tientallen of honderden miljoenen guldens hebben
gestoken? En als dat parlement zich die amendering achteraf veroor-
looft, is het dan waarschijnlijk dat die private partijen ooit nog eens
dat commitment opbrengen om samen met publieke partijen zoveel
geld en tijd in de voorbereiding te steken? Intussen weten de publieke
partijen dat ook. Nieuwe vormen van samenwerking dienen zich aan,
waarbij het vaak toegaat zoals egels vrijen: zeer voorzichtig. De nieu-
we, tereplantjes vanpubliek-private samenwerking zijnnoodzakelijk,
omdat de emu-normen de regering dwingen om ook voor rendabele
investeringen een groot deel van de financieringsmiddelen in de pri-
vate sector te vinden. Het is immers niet langer mogelijk om de om-
vangrijke uitbreiding van onze infrastructuur te financieren uit pu-
blieke middelen, als tegelijkertijd begrotingstekorten moeten verdwij-
nen.

Dit alles overziend, kunnen we enkele conclusies trekken ten aanzien
van de ontwikkeling van de democratie:

•Ontideologisering leidt tot legitimatieverlies van formele politieke
instituties voor zover het gaat om besluiten over normatieve kwesties;
ook elders in de samenleving vindt vorming van waarden plaats. Een
zich ontwikkelende democratie zal daaraan dan ook een plaats toe-
kennen.

•Deherstructureringvanpolitiekepartijen enmedia tot ‘economi-
sche actoren’ – voorzien van regulerende gedragsmotieven die veel
gelijkenis vertonen met die van ondernemers– leidt tot toenemende
aandacht voor die elementen van een democratisch bestel die van
doen hebben met ‘checks and balances’.

• Het op de voorgrond treden van tal van vormen van publiek-
private samenwerking leidt noodzakelijkerwijs tot besluitvormingsfi-
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guren waarin niet langer sprake is van een besluitvormingsmonopolie
van het politieke gezag, maar waarin meer contractuele varianten
gaan domineren.

• Ook interactieve beleidsontwikkeling brengt wijziging in de in-
stitutionele verhoudingen binnen het publieke domein en vereist een
andere wijze van functioneren van het parlement.

Bij deze conclusies hoort een andere conclusie, deze keer over hoe
het momenteel echt gaat: de heersende leer is ongeveer diametraal
tegenovergesteld aan de zojuist geformuleerde inzichten. Zowel in tal
van beleidsuitingen van het huidige kabinet als in de parlementaire
dialoog ligt de nadruk op het versterken van de verticale discipline-
ring van het politieke bedrijf. Met verticale disciplinering bedoelen
wij: concentratie op een enkel beleidsterrein, op een enkele ‘beleids-
koker’, of op een geïsoleerd terrein van toezicht, dit alles ressorterend
onder een bepaald departement, en daaronder weer een aparte direc-
tie of subafdeling daarvan. De noodzakelijke interdisciplinaire en hy-
bride methoden van beleidsvorming of operationele samenwerking
vallen buiten het gezichtsveld van deze verticale disciplinering. Het
vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid is verschrompeld
tot een leerstuk over hiërarchie. Kennelijk valt niet op, dat er steeds
meer organen ontstaan in het publieke domein, die professionaliteit
in onafhankelijkheid van de uitvoerende macht tot gelding brengen.
De grote spanning in het Nederlandse bestel tussen politici en ambte-
lijke professionals komt naar mijn inzicht voort uit de uiteenlopende
ideeën die leven over de wenselijke gedaante van de toekomstige
democratie.

Jane Jacobs heeft in de vorm van een platonische dialoog een mooi
boek geschreven over de essentie van publieke en private cultuur.1

Zij zegt: de essentie van de cultuur van het publieke domein is de
cultuur van de bewaker. Het publieke domein moet het algemeen
belang bewaken. In dienst van die bewaking mag hij zich veel ver-
oorloven. Hij mag liegen als dat in het belang van het algemeen is en
hij moet natuurlijk ook mee bewegen met allerlei dynamiek in de
samenleving want als de aanvallers van strategie veranderen, moet ook
de bewaker dit doen. Hij hoeft in de tijd ook niet consistent te zijn.
In het private domein daarentegen is de meest centrale waarde be-
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trouwbaarheid, contractuele betrouwbaarheid. Deze waarde staat in
een natuurlijke spanningsrelatie tot die van het publieke domein. De
vraag is of deze waarden met elkaar kunnen worden verenigd. Zijn
er organisaties of samenwerkingspatronen denkbaar die én contractu-
eel betrouwbaar zijn én het algemeen belang serieus dienen? Jane Ja-
cobs denkt van niet. Zij is van oordeel dat de centrale waarden van
beide culturen in te grote onderlinge spanning verkeren. Ik ben daar-
over optimistischer. De beide centrale waarden zijn immers niet
rechtstreeks met elkaar in strijd. Het gaat dus meer om het bijeen-
brengen van een verzameling van condities, waaronder de spanning
beheersbaar blijft.

Een van die voorwaarden is dat privaat-publieke structuren zich
voor het reguleren van hun interne en externe verbindingen zouden
moeten bedienen van civiel recht en niet van publiek recht. Dit bete-
kent dat de waarde van contractuele betrouwbaarheid in juridische
relaties tot uitdrukking wordt gebracht.

Als publiek-private samenwerking noodzaak is, dan is commitment
van die private partijen wezenlijk en worden er grenzen gesteld aan
het functioneren van het parlement. De economische en culturele
expansie schrompelt in elkaar als parlementen op nationaal, regionaal
en lokaal niveau ongewijzigd blijven functioneren. Wij zijn toe aan
een aanzienlijke institutionele herdefinitie van onze democratie.Wij
weten dat de democratie niet meer alleen in de politiek tot uitdruk-
king komt. Ook in arbeidsorganisaties, in ‘single issue’ organisaties,
in het verenigingsleven en in coöperaties is sprake van een vorm van
democratie, zoals overal in de samenleving. Een herdefinitie van de
institutionele patronen is broodnodig. Het behoud van een democra-
tische samenleving vergt veel institutionele veranderingen.

Andere voorwaarden voor culturele stabiliteit van zogenoemde hy-
bride organisaties betreffen meervoudige verantwoording en een
groot leervermogen. De traditionele representatieve parlementaire
democratie is aan het einde van haar lange golf gekomen.Toekomsti-
ge ontwikkelingen vergen een veel bredere maatschappelijke funde-
ring van democratie dan één die beperkt blijft tot de traditionele poli-
tieke instellingen. Dat houdt in dat die laatste moeten opschuiven en
van karakter veranderen. Daarover bestaat een schisma, zo kunnen we
vaststellen.
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De rol van paars in de ontwikkeling van de democratie: een eerste conclusie

Paars heeft die verschrompeling van democratie tot verticale verant-
woordingsrelaties zo ongeveer op de troon gezet, en wel onder de
omineuze titel: herstel van het primaat van de politiek. Een onbe-
vooroordeelde waarnemer zou denken, dat zo’n herstel gaat over in-
houd, over ideeën, over samenhang. Maar de betekenis die er door
het kabinet aan verbonden is, betreft verticalisering van verbindingen,
en een generiek verbod van hybride organisaties via massieve steun-
verlening aan het gedachtegoed van de werkgroep-Cohen over markt
en overheid. Op sommige plekken heeft paars een begin gemaakt met
interactieve beleidsontwikkeling, maar op andere heeft menig minis-
ter die ontwikkeling in de kiem gesmoord. Met name minister Pronk
heeft herhaaldelijk zijn afkeer getoond van besluitvorming waarin het
partijpolitieke monopolie niet meer dominant zou zijn. Daarom ook
heeft hij een bureau binnen zijn eigen departement dat was gewijd
aan geavanceerde beleidsontwikkeling–Pegasus geheten–eigenhan-
dig de nek omgedraaid.

Op andere departementen vinden tegenovergestelde ontwikkelin-
gen plaats: zo treft men binnen Verkeer en Waterstaat omvangrijke
projecten aan die op het doorbreken van verkokering en samenwer-
king zijn gericht onder namen alsWegverlichting en Kristallisatie 21.
Binnen Financiënvindt meneen expertisecentrumvoor publiek-pri-
vate samenwerking.

Geen moment heeft paars serieus gereageerd op de vele tekenen
dat het traditionele partijpolitieke stelsel in gevaar is: met hoon wer-
den tegendraadse geluiden bejegend, en het gebral rondom de repre-
sentativiteit van de officiële politiek was niet van de lucht. Leefbaar
Hilversum, Utrecht enzovoort werd eenvoudig in de ban gedaan. De
voorzitter van deTweede Kamer liet zich opvallend uit over de effec-
tiviteit van de Eerste Kamer, maar de eigen effectiviteit was nimmer
onderwerp van recensie.

Twee voorbeelden van beleidscrises: onderwijs en gezondheidszorg

Op tal van punten in vele sectoren is sprake van effectiviteits- en legi-
timiteitscrises in het overheidsbeleid. De mooiste voorbeelden zijn
wellicht aan te treffen in onderwijs en gezondheidszorg. Onderwijs
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en gezondheidszorg worden merit goods, ook wel bemoeigoederen of
ontplooiingsgoederen, genoemd. Ook welzijn en kunst worden hier-
toe gerekend. Deze merit goods waren in de afgelopen twee eeuwen
het voornaamste extra product van de overheden naast de klassieke
collectieve goederen zoals veiligheid. Die overheden hebben zich
zo’n dertig eeuwen lang met externe en interne veiligheid bezigge-
houden. Maar tijdens de Franse Revolutie kwam de gedachte op dat
het van groot belang is dat mensen behoorlijk kunnen leven en zich
kunnen ontplooien, ook als zij niet rijk zijn vanaf de geboorte. In de
negentiende eeuw ontstond een krachtig streven om overheden te
gebruiken om de ontplooiing van mensen mogelijk te maken, hen
gezond te maken, kortom: om hen naast inkomen ook welzijn te ge-
ven. Hoewel onderwijs en gezondheidszorg ook op markten kunnen
worden aangeboden, werd gevreesd dat te veel mensen ervan zouden
wordenuitgesloten.Armenzoudendaarvanniet genoegprofiterenen
bovendien, aldus het toenmalige geloof der politici, weten de mensen
niet wat goed voor ze is. Daarmee droeg deze negentiende-eeuwse
ontwikkeling een sterk paternalistisch karakter. Mensen moeten wor-
den verplicht om onderwijs te volgen; de overheid zal het wel beta-
len. Hetzelfde gebeurde in de gezondheidszorg. Een ontwikkeling,
die prachtige resultaten heeft opgeleverd. Aan het begin van de twin-
tigste eeuw had 23% van de bevolking ooit voortgezet onderwijs ge-
noten. Nu is dat percentage meer dan 80. Deze ongeëvenaarde ont-
wikkeling verloopt nu asymptotisch omdat de bovengrens bereikt is.

En hoe staat het er nu voor? Die overheid heeft het onderwijs en
de gezondheidszorg sterk gepenetreerd en de marktwerking, zo die
ooit bestond, voor een groot deel uitgeschakeld. Er zijn bekostigings-
systemen gekomen en de prijzen zijn gefixeerd. De participatie is ge-
regeld. Het aanbod van diensten is gereguleerd en gebudgetteerd. Er
is heel, heel veel geregeld.

Eerste case study: onderwijs

De beleidssystemen zijn zo ingewikkeld geworden dat het onderwijs
knarst en kniert. Intussen is de samenleving rijk geworden en zijn de
burgers zelf meer dan ooit van oordeel dat onderwijs belangrijk is.
Daardoor is onderwijs een sterke groeimarkt. Je kunt het niet aange-
sleept krijgen. Mensen zouden bereid zijn om een belangrijk deel van
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hun inkomen aan onderwijs te besteden. Maar wat is de feitelijke situ-
atie? In het hoger onderwijs is de participatie sterk toegenomen. Dat
is verheugend. Maar de kosten van het hoger onderwijs zijn in de af-
gelopen twintig jaar in absolute zin gedaald. De kosten per afgestu-
deerde zijn zelfs met meer dan 50% gedaald. Op een aantal punten is
de overheid door de vloer gezakt. De meerderheid van onze studen-
ten in het wetenschappelijk onderwijs wordt in de eerste fase van hun
studie opgeleid tegen kosten per jaar die gelijk zijn aan niet meer dan
twintig docent-uren per student. Dus er zijn per student twintig do-
cent-uren per jaar beschikbaar. Zo’n opleiding is ronduit armetierig.
De overheid heeft in haar streven naar distributieve rechtvaardigheid
de prijzen gefixeerd en de universiteit opgedragen een bepaald colle-
gegeld te vragen. In het initiële onderwijs is het niet toegestaan de-
zelfde diploma’s en titels te verlenen buiten dat stelsel van bekostigde
opleidingen met gefixeerde lage prijzen. Als gevolg hiervan zijn er
alleen maar particuliere opleidingen die worden achtergesteld. Hun
studenten krijgen geen studiefinanciering en in veel gevallen mogen
zij ook geen titels geven.

Tegelijkertijd wordt op andere terreinen gevraagd om eerlijke con-
currentie, om level playing fields. Het onderwijsbeleidssysteem is ook
inconsequent.Veel hogescholenverzorgen,naast debekostigdeoplei-
dingen, ook particuliere opleidingen, waarvoor zij wel een hoog col-
legegeld mogen vragen. En de studenten van die particuliere oplei-
dingen, die dan dat hoge collegegeld hebben betaald, laten zich soms
ook nog eens inschrijven bij bekostigde opleidingen zodat ze ook nog
eens een bijdrage van de overheid krijgen. Ook tenminste een van
onze eerbiedwaardige universiteiten maakt zich daaraan schuldig.
Gewone mensen noemen dat fraude. Dat weet iedereen in Den Haag
en Zoetermeer, maar niemand die daar wat aan doet. Accountants en
politici zwijgenbeiden.Hetonderwijsbeleidssysteemis in feite failliet.
Het beleidssysteem verhindert, dat de bevolking haar koopkrachtige
vraag naar onderwijs optimaal kan uitoefenen.

Minister Hermans heeft in zijn Hoger Onderwijs en Onderzoek
Plan een heel voorzichtig begin gemaakt met aanpassingen. De regu-
lering van het onderwijs zal iets afnemen, maar de fixatie van prijzen
blijft gehandhaafd. Naar mijn opvatting gaat hij daarmee niet ver ge-
noeg, maar een deel van het parlement acht de beleidsvoornemens
reeds veel te extreem. Want ons parlement verbiedt anno 2001 nog
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steeds het mengen van overheidssubsidies met verplichte particuliere
bijdragen voor opleidingen gedurende de leerplichtige leeftijd. Daar-
voor voert dat parlement fraaie beweegredenen aan. De toegankelijk-
heid zou niet zijn gediend met introductie van particulier geld in het
initiële onderwijs. De uniformering van dat onderwijs zou een groot
goed zijn. Differentiatie van onderwijs met particuliere bijdragen zou
ontegenzeggelijkmet zichbrengendat rijkenmeer geld aanonderwijs
kunnen uitgeven dan anderen. En dat is op zichzelf naar het oordeel
van de meerderheid der volksvertegenwoordigers onduldbaar. Zelfs
als je het publieke geld zou besteden aan beter onderwijs voor relatief
armen, en de rijken helemaal zelf zou laten betalen. Want dan nog
zouden rijken beter onderwijs kunnen kopen dan anderen. Desge-
vraagd merkte het parlement al eerder op, dat het zich ook tegen dif-
ferentiatie van collegegeld zou keren als niet voorzien was in com-
pensatievandeniet-draagkrachtigen.Buitenhet ‘Binnenhof ’begrijpt
niemand dat meer, maar binnen het parlement, althans binnen parle-
mentair paars, bestaat roerende eensgezindheid. De beelden over
verdelende rechtvaardigheid die deze opstelling rechtvaardigen, date-
ren uit de jaren zeventig. Het kabinet-Den Uyl betoogde met veel
inzet, dat de samenleving door nivellering er beter aan toe zou raken.
Het quotiënt van maximum- en minimuminkomen moest zo klein
mogelijk worden. Uniformering was in zichzelf goed. Waar de sa-
menleving intussen andere gedachten over variëteit heeft aanvaard, is
in Den Haag niets veranderd.

We veronderstellen dan nog, dat de parlementaire opstelling inder-
daad van doen heeft met denkbeelden over distributieve rechtvaardig-
heid. Een minder welwillende verklaring zou inhouden dat het parle-
ment zich opgejaagd voelt door het opmerkelijke functieverlies van
de politiek, door de afnemende belangstelling van de bevolking voor
politiek, en zich intern heeft verenigd op een verdedigende strategie
die inhoudt dat zoveel mogelijk greep op voorzieningen dient te
worden gehandhaafd. Machtsstrevingen dus onder het mom van een
beroep op nobele motieven.We veronderstellen dat ook daaraan een
einde komt met het einde van paars.

Daarna is het tijd voor een grondige schoonmaak en aanpassingen:
geleidelijk wordt het mogelijk naar onderwijs te kijken zoals naar
volkshuisvesting. Iedereen heeft recht op een goede woning, maar we
aanvaarden dat de rijken en anderen met een passie voor mooie hui-
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zen er meer geld dan wij aan besteden. Daar worden we niet erg ja-
loers meer van. In wat ingewikkelder termen: de denkbeelden over
verdelende rechtvaardigheid veranderenvan eenoriëntatie aangaande
de wenselijkheid van de kleinste bandbreedte naar een benadering
zoals we die aantreffen in het werk van Rawls: de overheid streeft
naar duurzame verhoging van de minimumvoorziening, en borgt
bovendien het bestaan van faire ruilarrangementen aan de bovenzijde
van het economische spectrum.

Deze andere blik heft mogelijk de stagnatie in het onderwijsbeleid
op: ineens is het mogelijk om tot vraaggeoriënteerde benaderingen te
komen. Ineens is het mogelijk het beschikbare publieke geld veel
scherper toe te leiden naar de bevolkingsgroepen die het echt nodig
hebben. Ineens kunnen we variëteit en kwaliteit aan elkaar verbin-
den.

Van beleidssucces naar beleidsgevangenis

Niemand zal ontkennen dat de overheidsbemoeienis met het onder-
wijs in de afgelopen twee eeuwen overwegend weldadig is geweest.
Het opleidingsniveau van de bevolking is in ons deel van de wereld
bijna onvoorstelbaar verhoogd. Daarbij was wezenlijk, dat overheden
via wetgeving de standaard van het diploma garandeerden, en daarbij
kwaliteitsbewaking introduceerden. Bovendien maakten overheden
via bekostiging de deelname aan het onderwijs voor iedereen moge-
lijk, en stelden het vervolgens ook verplicht.

Op die grondslag zijn enorme beleidssystemen gebouwd, in Ne-
derland met de additionele complicatie van het waarborgen van gelij-
ke bekostiging van bijzonder en openbaar onderwijs.

Die beleidssystematiek heeft ertoe geleid, dat door overheden in
het onderwijs zeer veel is voorgeschreven en verboden.Tot 1980 was
de Nederlandse onderwijswetgeving er vooral op gericht de vrijheid
van richting en inrichting van het onderwijs te respecteren in combi-
natie met gelijke bekostiging. Dat leidde tot buitengewoon gedetail-
leerde voorschriften voor inzet van mensen en middelen.

In de afgelopen twintig jaar zijn denkbeelden gaan domineren die
het nodig maakten ruimte te maken voor het zelfstandig management
van onderwijsinstellingen. Te beginnen met het hoger onderwijs is
daarom de autonomie ten aanzien van de inzet van mensen en midde-
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len binnen onderwijsinstellingen vergroot. De introductie van mana-
gementideeën bracht ook met zich mee, dat de overheid meer aan-
dacht kreeg voor de daadwerkelijke prestaties van onderwijsinstellin-
gen. ‘Performance’ en ‘outputs’ werden naast numeriek rendement
belangrijke aangrijpingspunten voor sturing. De inhoudelijke be-
moeienis van de rijksoverheid met bijvoorbeeld het voortgezet on-
derwijs is in de afgelopen decennia dan ook onmiskenbaar vergroot.

De rijksoverheid heeft onderwijsinstellingen verboden private mid-
delen aan te trekken ter bekostiging van reguliere opleidingen. In
naam van de gelijkheid zijn de prijzen gefixeerd en zijn de voorzie-
ningen geüniformeerd. Het beleidssysteem voor het Nederlandse on-
derwijs heeft dus als voornaamste karakteristieken: publieke bekosti-
ging en uniformiteit.

Die uniformiteit is extreem. Enkele voorbeelden: uniforme bekos-
tiging, uniforme arbeidsvoorwaarden, uniforme middelen, dus ook
uniforme arbeidsintensiteit van opleidingen. Dat naast de klassieke
uniformiteit van exameneisen, en naast de formeel nog steeds toege-
stane variatie in pedagogische identiteit.

De recente ontwikkeling van het onderwijsbeleid in relatie tot
stagnerende openbare middelen en een sterk veranderende samenle-
ving heeft tot twee stellingen mijnerzijds geleid. De eerste luidt, dat
het recentelijk tekortschieten van de publieke bekostiging het nodig
maakt om ook private hulpbronnen aan te boren, en dat is beter mo-
gelijk dan ooit tevoren vanwege de private rijkdom van velen. De
tweede luidt, dat de geschapen uniformiteit grote schade aanricht,
omdat juist vergroting van variëteit van onderwijs de sociale emanci-
patie en economische ontwikkeling zou bevorderen.

Sedert de stolling van het onderwijsbeleid in uniformiteit is de sa-
menleving intussen immers flink veranderd. Niet alleen zijn de beur-
zen van veel burgers goed gevuld, en is de passie voor onderwijs bij
velen heftiger dan ooit ontwikkeld, maar ook vindt de overtuiging
dat opleiding de toegangspoort naar voorspoed is algemeen aanhang.
Kruip-door-sluip-door komen toch private bijdragen aan het onder-
wijs beschikbaar, veelal in de vorm van ‘vrijwillige’ contributies. Die
zijn in gegoede wijken natuurlijk gemakkelijker te verzamelen dan
elders. Het bedrijfsleven wil bijna ten koste van alles voorzien in ge-
kwalificeerdemenskracht.Vandaaruit komendanookextramiddelen
het onderwijs binnen, maar vaak op een bijna tersluikse wijze. Markt-
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werking is overal in opkomst, vooral ter wille van het honoreren van
de variëteit van de koopkrachtige vraag, maar in onderwijsland is
marktwerking verdacht.Versnelling van technologische verandering
heeft de noodzaak van een leven lang leren geschapen. Bijna onge-
merkt heeft zich ook commercieel onderwijs ontwikkeld, dat echter
dikwijls door overheden in een nadelige positie wordt geplaatst. In
overheidsbeleid voor andere sectoren bestaat toenemende aandacht
voor vraagoriëntatie, onder meer in de vorm van persoonsgebonden
budgetten in de zorg.

Knarsetandend zien politici toe, hoe het stelsel, het beleidssysteem
wordt aangetast. Ook omdat veel van die kruip-door-sluip-doorbe-
wegingen uit sociaal oogpunt eigenlijk onwenselijk zijn.

De kwaliteit van het huidige onderwijs

Hoe goed is ons onderwijs? Niet goed genoeg, zou ik denken. Enkele
voorbeelden kunnen dit illustreren:

• De door velen gevreesde tweedeling heeft ongewild en onbe-
doeld al verregaand plaatsgevonden, voor zover het gaat om de sa-
menstelling van het leerlingenbestand van de scholen in onze steden.

• De uitval in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar be-
roepsonderwijs is–ook naar internationale maatstaven–schrikbarend
hoog.

• De voorziening van het onderwijs met goede leraren schiet
kwantitatief en kwalitatief ernstig te kort.Veel te veel lessen worden
niet gegeven.

• De in naam van de gelijkheid afgedwongen uniformiteit leidt tot
onderwijs dat onvoldoende aansluit bij specifieke leerbehoeften van
zeer uiteenlopende groepen leerlingen.

• De mogelijkheden om bij te dragen aan ‘gelijke kansen’ in de
gevoeligste periode van een jong leven, tussen twee en vier jaar, blij-
vengrotendeelsonbenut.Debewegingnaarexternedemocratisering,
naar werkelijk gelijke kansen, stagneert al twintig jaar.

• Op een aantal punten sluit het onderwijs onvoldoende aan bij
redelijke eisen vanuit het bedrijfsleven.

• De professionalisering van het docentschap is gebrekkig; de taak-
belasting van de Nederlandse leraar is de hoogste van Europa.

• De toerusting van veel scholen vertoont schrikbarende achter-
standen.
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Onder meer als gevolg hiervan verloopt de emancipatie van onze
groepen nieuwe burgers dan ook trager dan in sommige omringende
landen. Uitval leidt tot groot maatschappelijk kwaad, zelfs tot crimi-
naliteit.

De huidige staat van het onderwijs is onder meer het gevolg van
bezuinigingen. De belabberde staat van de Nederlandse overheidsfi-
nanciën verplichtte achtereenvolgende ministers van Onderwijs om
te bezuinigen. Al aan het begin van de jaren negentig gaf de regering
ook ruiterlijk toe dat zij tekort schoot in haar zorgplicht jegens het
onderwijs. Nederland duikelde omlaag op de oeso-lijst als publieke
financier van onderwijs naar een van de laagste plaatsen. Gedurende
de tweede helft van de jaren negentig verbeterde de situatie, en paars
ii begon met een beweging opnieuw omhoog.

De kaalslag begon als een louter financiële, maar waaierde later uit
tot andere dimensies. De bedrijfstak versjofelde, begon ook in zelfres-
pect en trots ernstig tekort te schieten. De studentenpopulatie van de
lerarenopleidingen daalde in omvang en kwaliteit. De staat van on-
derhoud van gebouwen verslechterde. Het voor een buitenstaander
meest opvallende verschijnsel is de weerloosheid van het onderwijs
zelf. Het heeft geen spaarpot en geen veerkracht. Het kan zichzelf
niet verweren tegen systematische verwaarlozing. Het mag niet meer
variëteit tot stand brengen.

Op het punt van financiën lijkt het tij nu te keren. Het is een kwes-
tie van geloof of men wil aannemen dat de rijksoverheid duurzaam
een eind aan de periode van verwaarlozing in financieel opzicht zal
kunnen maken. Het door mij globaal becijferde tekort aan middelen
leidt tot de eis van een structureel accres in de orde van grootte van
1,5% van het nationaal inkomen. De meest optimistische opvatting in
de Nederlandse politiek op dit punt is die van Marleen Barth, PvdA-
Kamerlid, die heeft aangekondigd dat dit bekostigingsniveau over vijf
jaar wellicht haalbaar is. Dat betekent, dat intussen op tal van punten
nog verdere achterstand ontstaat.

Misschien nog ernstiger is de knellende werking van uniformiteit
van arbeidsvoorwaarden. Deze verhindert professionalisering. De
verwezenlijking van een leven lang leren in combinatie met maat-
werk vergt verdereopeningen in gedifferentieerde leerwegen. Kwets-
bare groepen, met name in het middelbaar beroepsonderwijs, vergen
toegesneden aanbod. Binding met scholen en werkgevers belemmert
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uitval. Een snelle praktijkoriëntatie kan die binding bevorderen.Ver-
breden en verdiepen kan de overheid later met vouchers of anderszins
garanderen. Het honoreren van individualiteit vereist vergroting van
variëteit. Een pleidooi voor maatwerk is niet rechts, maar een heden-
daagse uitwerking van een humanistisch uitgangspunt.

Het huidige beleidssysteem is dus een beleidsgevangenis. Het
brengt geen sociale rechtvaardigheid meer voort, het belemmert
emancipatie en is onvoldoende dienstbaar aan economische ontwik-
keling. De morele claim van de politiek, dat het handhaven van uni-
formiteit en het uitsluiten van private bijdragen noodzakelijk zijn
voor rechtvaardigheid is mijns inziens aantoonbaar onjuist.

Als de politiek een eind wil maken aan de financiële verwaarlozing
is dat mooi. Maar het is helemaal niet nodig om ter wille daarvan
de maatschappelijke roep om vergroting van variëteit te weerstaan.
Minister Hermans heeft een nota uitgebracht met als titel Variëteit en
waarborg. Zo’n minister verdient vooral van de zijde van sociaal bewo-
gen partijen steun voor zijn streven om ruimte te maken door vergro-
ting van variëteit. Maar van parlementair paars krijgt hij die steun
maar mondjesmaat.

Tweede case study: gezondheidszorg

Ook in de gezondheidszorg is sprake van een krachtige, koopkrachti-
ge vraag en ook hier kan de overheid niet loskomen uit de beleidsge-
vangenis. Vanaf 1974, het jaar van de nota van staatssecretaris Hen-
driks, is geprobeerd om tot beheersing van het bestel te komen. Be-
heersing betekent beheersing van de omvang van de collectieve uitga-
ven. Het aanbod werd gereguleerd, dat wil zeggen het aantal specia-
listen, het aantal ziekenhuisbedden en allerlei andere aanbodgroothe-
den werden vastgelegd. In 1983 is er het budgetteringssysteem aan
toegevoegd. Hiermee werd bepaald dat een deel van het beschikbare
aanbod niet mag worden gebruikt. Nog later, tijdens paars, vroeg de
overheid verzekeraars om productieafspraken te maken waardoor
verdere beperking van aanbod van zorgdiensten werd bereikt. Daar-
door is er in ons land sprake van een drieledige beperking aan de aan-
bodkant, volgens een systeem dat aan Oost-Europa vóór het vallen
van de Muur doet denken.

Beheersingsstreven aan de aanbodzijde dus alom. Pogingen om
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vanuit de vraagzijde tot beheersing te komen, kwamen in de gezond-
heidszorg in engere zin nog nauwelijks aan realisatie toe, wel in de
thuiszorg.

Daarom ook staat de bekostiging van het stelsel steeds centraal in
de aandacht van de politiek. Kennelijk bestaat er een fundamentele
angst, dat zonder uitdrukkelijke beheersing de uitgaven aan gezond-
heidszorg de pan uit rijzen. Het gaat hierbij dan niet alleen om collec-
tieve uitgaven, maar ook om particuliere. Die angst wordt voor het
collectieve deel van de uitgaven onder meer gevoed door de gedach-
te, dat de lasten van meer consumptie van gezondheidszorg zouden
worden afgewenteld op derden, dan wel op de samenleving als ge-
heel. En dit wordt gecombineerd met het afgrijzen–geldend voor het
particuliere deel van de uitgaven–, dat sommigen met eigen geld een
hoger niveau van gezondheidszorg zouden kunnen kopen. De sterke
welvaartsgroei in de afgelopen eeuw heeft zowel tot een aanzienlijk
hogere gemiddelde leeftijd geleid als tot de aanwezigheid van veel
financiële bronnen voor meer consumptie van zorg. De definitie van
gezondheidszorg is in de tijd niet constant gebleven; steeds meer
mengvormen van genezing en zorg zijn daarin geleidelijk begrepen.
Daarom is het in abstracto heel wel denkbaar, dat bij een optimale
maatschappelijke ontwikkeling een steeds groter percentage van het
nationaal inkomen aan zorg zou worden besteed.

Dit geldt zowel op collectief niveau als op individueel niveau; in
het laatste geval echter komt steeds weer de vraag naar voren, hoe dan
nog voor allen gelijke toegankelijkheid tot zorgvoorzieningen te ver-
zekeren? Dit laatste vraagstuk heeft een verlammende werking op de
beleidsontwikkeling.Wij komen hierop terug.

De angst voor afwenteling is niet onbegrijpelijk: het overgrote deel
vandegezondheidszorgwordt bekostigd via collectieveheffingen, die
dienen om verzekeringsarrangementen te betalen. De wijze van be-
kostiging van het eerste en tweede compartiment van de volksge-
zondheidsverzekeringen in respectievelijk awbz en ziekenfonds (res-
pectievelijk particuliere ziektekostenverzekering) is de oorzaak van
min of meer directe doorwerking van stijging van uitgaven in de ar-
beidskosten, en daarmee in de kosten van ondernemingen en–niet te
vergeten–tevens in de overheidsuitgaven. Alleen bij particuliere ver-
zekeringen is dit verband minder sterk. Ook daar echter zorgt het
bestaan van collectieve contracten en de koppeling van lonen aan
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prijsindices, waarin de stijging van de premie zichtbaar wordt, voor
een verband. Het derde compartiment, dat van de aanvullende verze-
keringen, is kwantitatief onbelangrijk.

De heersende beleidstheorie in de gezondheidszorg

Wij veronderstellen dat er een samenhangende reeks van normatief-
bestuurlijke uitgangspunten bestaat, die aan het gevoerde beleid ten
grondslag ligt.We noemen die reeks een beleidstheorie. In zo’n theo-
rie komen in het algemeen veel verschillende overwegingen samen.
Oordelen over de gewenste solidariteit in de samenleving zijn ver-
mengd met opvattingen over effectiviteit en efficiency van bepaalde
vormen van beleid. De thans in de zorg dominante beleidstheorie
kent de volgende centrale elementen:

• De toegankelijkheid tot het overgrote deel van de curatieve zorg
dient voor alle Nederlanders op gelijke wijze te zijn gewaarborgd; er
mag op dit stuk geen sprake zijn van een tweedeling (enige onbelang-
rijke marginale uitzonderingen, zoals binnen de plastische chirurgie,
daargelaten);

• De gehele bevolking behoort als uiting van maatschappelijke soli-
dariteit via een volksverzekering te zijn verzekerd tegen onoverzien-
bare doch aanzienlijke risico’s; daartoe diende oorspronkelijk het eer-
ste compartiment;

• Werknemers en uitkeringsgerechtigden dienen te zijn verzekerd
tegen de kosten van ziekte, in het bijzonder indien hun inkomen laag
is; werkgevers en werknemers delen de premielast; daartoe dient het
tweede compartiment, het ziekenfonds (en voor de hogere inkomens
de particuliere ziektekostenverzekering); daarbij is het gezinsverband
object van verzekering;

• Ter wille van de alom noodzakelijk geachte beheersing van de
totale uitgaven is het op tal van punten nodig het aanbod van voor-
zieningen te reguleren;

• Marktwerking – in de betekenis van een vrije ontmoeting van
vraag en aanbod – is slechts bij hoge uitzondering toegestaan, en
slechts voor uiterst marginale onderdelen van de zorg; marktwerking
in de betekenis van een zekere mate van prijsconcurrentie tussen aan-
bieders van voorzieningen is mogelijk bij aanvullende verzekeringen,
bij nominale premies en nog enige andere marginalia; marktwerking
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in de betekenis van een zekere mate van concurrentie om de kwaliteit
door aanbieders is op een breder vlak mogelijk, zowel tussen verzeke-
raars als tussen zorgaanbieders;

• Ondernemerschap in de betekenis van winststreven is in het ver-
leden wel erkend, maar wordt in toenemende mate kritisch bejegend,
vooral voorzover er spanning ontstaat tussen dat winststreven ener-
zijds en toegekende of toegedachte maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid anderzijds; in de huidige situatie is het bij individuele be-
roepsbeoefenaren zoals medisch specialisten en apothekers nog tot op
zekere hoogte toegestaan, maar instellingen voor gezondheidszorg
zouden naar veler oordeel toch geen winst mogen maken; zo zien we,
dat in een tijd waarin het ondernemerschap in het algemeen hoog
aanzien geniet, binnen de zorg het dienstverband voor de beroepsbe-
oefenaar oprukt;

• Professionaliteit wordt weliswaar gerespecteerd, maar in toene-
mendemate ‘gemanaged’, zowelbinnenzorginstellingenals doorver-
zekeraars, via tal van bedrijfsmatige concepten zoals ‘benchmarking’,
‘performance indicators’, ‘planning & control-systemen’, enzovoort;

• Er bestaat veel aandacht voor efficiency (doelmatigheid), maar
veel minder voor effectiviteit (doeltreffendheid) van zorg; daarmee
staat ook kwaliteitsverbetering niet erg centraal in de aandacht;

• Pas recent, en met name als gevolg van het ontstaan van nieuwe
coalities tussen verzekeraars en werkgevers na de wijziging van de
ziektewet, is de aandacht voor preventie flink versterkt;

• Er bestaat toenemende beleidsaandacht voor inhoudelijk gerichte
optimalisering van zorg via concepten als ‘disease management’ en
‘managed care’; de toepassing ervan wordt gehinderd door globale
beheersingsinstrumenten van financiële aard;

• De consumentensoevereiniteit is bijkans afwezig; de individuele
vrager van zorg heeft niet veel in de melk te brokkelen; dat is in het
licht van het alom aanwezige streven naar beheersing ook niet ver-
wonderlijk; in sommige delen van de zorg vinden experimenten
plaats met persoonsgebonden zorgbudgetten;

• Er heerst gelatenheid aangaande de bestaande grote verschillen in
besturingssytemen tussen ‘cure’ en ‘care’;

• Binnen delen van de ‘care’ is het beginsel van toewijzing van
voorzieningen via de opbouw van wachtlijsten–queuing–in feite er-
kend, terwijl diezelfde wachtlijsten in delen van de ‘cure’ tot felle
politieke reacties leiden.
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Actoren in de gezondheidszorg

Het gedrag van mensen en organisaties, de zogenoemde actoren, be-
paalt hoe het er uiteindelijk in de gezondheidszorg uitziet. De politiek
bestaat zelf ook uit actoren, en stuurt de overige actoren. De idee van
sturing is gebaseerd op de veronderstelling dat gedrag zich leent voor
beïnvloeding van buitenaf.

In toenemende mate bestaat bij beleidsmakers aandacht voor de
veronderstelde regulerende gedragsmotieven van de verschillende
actoren binnen de gezondheidszorg, zulks met het oog op effectieve
beïnvloeding van gedrag door sturende instanties. De onderlinge ver-
houdingen van die actoren hebben steeds meer aandacht gekregen.
Pogingen zijn ondernomen om countervailing powers te ontwikkelen
tegen gedrag dat maatschappelijk als ongunstig wordt beoordeeld.

Naast aanbieders van zorg zijn in de gedachtegang van beleidsma-
kers in de afgelopen jaren de verzekeraars steeds meer op de voor-
grond getreden als actoren met een potentieel weldadige ‘incentive’
structuur. Zij zouden in staat zijn om als nuttige ‘countervailing po-
wer’ op te treden voor aanbieders van zorg, die al te zeer gericht zijn
op maximalisatie van budgetten of inkomen. Zij zouden bovendien
door selectieve beslissingen met betrekking tot afname van zorg in
staat zijn om gunstige impulsen aan de kwaliteit van het aanbod te
geven.

In nog meer recente gedachtegangen treden daarnaast werkgevers
op de voorgrond als actoren, die in sterke mate zijn gebaat bij adequa-
te preventie en bij snelle reïntegratie van voormalig zieken.Verzeke-
raars, werkgevers en aanbieders van zorg alsmede verschillende over-
heden lijken zo de actoren te zijn, wier onderlinge samenspel beslis-
send is voor een bevredigende ontwikkeling. De schikking van hun
onderlinge verhoudingen is dan ook een uiterst gewichtig onderdeel
van het beleid.

Instrumenten

De voornaamste beheersingsinstrumenten hebben betrekking op re-
gulering van het aanbod van voorzieningen. Dit betreft bijvoorbeeld
al vele decennia zowel het aantal beroepsbeoefenaren als het aantal
ziekenhuisbedden en daarnaast ook sommige overige voorzieningen.
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Verder vindt vanaf 1983 ook beheersing plaats door budgetteringssys-
temen; het belangrijkste is dat voor ziekenhuizen. Nog recenter zijn
de afspraken over productie tussen verzekeraars en aanbieders van
zorg.

Bij de inkomensvorming bestaan daarnaast wel degressieve tarief-
systemenomeen (te) groot aantal verrichtingen teontmoedigen.Ten-
slotte is volksgezondheid ook goeddeels onttrokken aan particulier
ondernemerschap; zo zijn privé-klinieken voor curatieve zorg bijkans
verboden.

De politieke bemoeienis met de gezondheidszorg is eveneens ge-
concentreerd opbeheersing, maar daarnaast vooral toegespitst op toe-
gankelijkheid. Het is naar het oordeel van een geconsolideerde meer-
derheid ondenkbaar, dat de toegang tot voorzieningen afhankelijk
zou zijn van status – bijvoorbeeld die van werknemer – of van aan-
wending van particuliere koopkracht. Daarnaast is het streven opge-
komen om anders dan via regulering te komen tot inhoudelijke ver-
beteringen, doordat verschillende partijen meerjarenafspraken met
elkaar maken. Daarmee is de elders reeds gebruikelijke trend gevolgd
om beïnvloeding vooral na te streven met het instrument van overtui-
gingskracht.

De grenzen tussen ‘cure’ en ‘care’, tussen genezing en verzorging,
zijn traditioneel bepaald door uiteenlopende beleidssystemen. Deze
grenzen zijn aan het vervagen, omdat ‘cure’ en ‘care’ steeds directer
op elkaar aansluiten. In feite is er sprake van ketenbesturing. Het is
echter voor waarnemers onduidelijk, of de netwerken welke die ke-
tens zonder kunnen besturen ook daadwerkelijk kunnen functione-
ren.

De wetenschappelijke en technologische ontwikkeling hebben de
zorgsystemen in een situatie gebracht waarin bijna oneindige behan-
delingen mogelijk zijn. Overwegingen betreffende verdelende recht-
vaardigheid weerhouden overheden ervan om enerzijds een pakket
van behandelingen te definiëren waarop iedere burger recht heeft en
voor het overige extra behandelingen over te laten aan individuele
besluitvorming.Datkanookmoeilijk anders zolangdiezelfdeoverhe-
den het totale aanbod van voorzieningen trachten te blijven beheer-
sen. De thans ontstane situatie is de volgende: formeel gesproken is er
sprake van gelijke toegankelijkheid tot voorzieningen voor allen. Ma-
terieel is de situatie geheel anders: de welgestelden slagen erin door
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benutting van old boys networks wachten te vermijden. In tal van sche-
mergebieden rond de zorg is de toegang tot voorzieningen vooral
afhankelijk van bureaucratische competentie van de patiënt of diens
verwanten. Aan de rafelige randen begint het gehele stelsel uit zijn
voegen te barsten:

– Via toestemming van verzekeraars wordt het aanbod van voor-
zieningen, wanneer er wachtlijsten bestaan, tot het buitenland uitge-
breid;

– Aan de zorgzijde ontwikkelen zich tal van particuliere voorzie-
ningen en instellingen die wel degelijk leunen op aanwending van
particuliere koopkracht. Het gevolg hiervan is dat daar waar het nu
juist van het grootst mogelijke belang zou zijn om daadwerkelijk ge-
lijke toegang tot zorg te bewerkstelligen, zoals bij zieke bejaarden, er
schrijnende tekorten bestaan en als gevolg daarvan een zeer ongelijke
situatie bestaat omdat rijken alles met particuliere koopkracht kunnen
aanschaffen.

Oversturing in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg is sprake van ernstige vormen van oversturing.
Het bestaan van zowel aanbodregulering als budgetstelsels alsook het
scheppen van incentivestructuren voor verschillende actoren, zoals
verzekeraars en individuele beroepsbeoefenaren, leidt tot dermate
talrijke stuurimpulsen, dat ze niet alle tegelijkertijd zijn te volgen.Ten
eerste zijn de afzonderlijke impulsen soms al nauwelijks werkzaam: zo
leiden degressieve tarieven onder bepaalde condities juist tot een ver-
groting van het aantal verrichtingen, omdat men tracht toch nog een
zeker inkomen te halen. ‘Incentives’ in de richting van verzekeraars
zijn waarschijnlijk nauwelijks werkzaam, indien die verzekeraars geen
daadwerkelijk risico lopen. Maar ten tweede leidt de accumulatie van
stuurimpulsentotonvoorspelbaregebeurtenissen:zepakkenookvoor
verschillende actoren niet op dezelfde manier uit.Wat zich werkelijk
voltrekt, is dan ook waarschijnlijk veel meer afhankelijk van het sa-
menspel van deelcoalities van actoren, die samen op decentraal niveau
een min of meer acceptabel resultaat proberen te bereiken, dan van
de sturing zelf. De impulsen zijn deels ook onderling strijdig: het
voortduren van tal van knellende randvoorwaarden aangaande de
omvang van activiteiten per instelling verdraagt zich niet met het toe-
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kennen van verantwoordelijkheden en daarbij te dragen risico’s aan
diezelfde instelling. Het scheppen van quasi-marktarrangementen,
bijvoorbeeld voor verzekeraars, verdraagt zich niet met het tegelijker-
tijd vervaardigen van dekkende stelsels van meerjarenafspraken, waar-
door de vrijheid van handelen van diezelfde verzekeraars weer nage-
noeg is verdwenen. De verklaring is waarschijnlijk, dat afwisselend
verschillende deelcoalities van sturende actoren domineren: nu eens
degenen die vertrouwen stellen in de resultaten op langere termijn
van markten of quasi-markten en dan weer zij die alleen vertrouwen
op harde top-down-constraints. Die labiliteit leidt tot een zo verwarren-
de vorm van sturing, dat het stelsel waarschijnlijk resistent begint te
raken tegen welke impuls van buitenaf dan ook.

Netwerken, ketens en compartimenten

Ketens zijn normatieve concepten: een bedrijfskolom, een levenscy-
clus is te beschouwen als een keten. De keten vergt vervolgens bestu-
ring. Die besturing is te verzorgen door een reeks van ‘invisible
hands’, bijvoorbeeld markten. Maar ook ‘visible hands’, bijvoorbeeld
een bepaalde groep van samenwerkende sturende actoren, kunnen
heel goed ketens besturen.

Te constateren valt dat de verschillende netwerken van actoren die
afzonderlijke delen van de (gezondheids)zorgketen in de ruimste zin
des woords aansturen, niet erg goed op elkaar passen. Heeft in de ‘cu-
re’ de nationale bestuurslaag van doen met verzelfstandigde organen
en met koepels, in de ‘care’ is veel overgelaten aan het lokale en regi-
onale bestuur.Waren dit in het verleden wellicht afzonderlijke deel-
systemen, in termen van een zorgketen zijn nu ‘cure’ en ‘care’ deels
complementair en deels elkaars substituten. Ze vergen op micro-,
meso- en macroniveau zorgvuldige afstemming. Dat laatste ontbreekt
veelal. In de netwerken ontbreekt voorts te veel de vertegenwoordi-
ging van mondige patiënten als medebesturende actor.

De indeling van de zorg in compartimenten correspondeert niet
langer met de oorspronkelijke bedoelingen, en dient op deze wijze
geen redelijk doel meer. Het eerste compartiment bevat veel meer
voorzieningendan alleendiewelke samenhangenmetonverzekerbare
risico’s. Dit compartiment is gevoed en gevuld door achtereenvolgen-
de reeksen van min of meer toevallige politieke besluiten. Het heeft
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thans een breedte die schadelijk is. Waarschijnlijk is het ook onbe-
doeld een instrument om relatief welgestelden te subsidiëren.

Het derde compartiment komt vanzelfsprekend niet goed van de
grond, omdat de aanbodregulering en het gelijkheidsbeginsel verhin-
deren dat men zich met extra verzekeringen ook daadwerkelijk extra
voorzieningen kan verschaffen.

De politieke realiteit

De politiek bedient zich weliswaar van een dominante beleidstheorie,
die zichtbaar wordt in gedrag van kabinet en minister, maar in de
parlementaire arena bestaat in zeer overwegende mate een symboli-
sche oriëntatie, dat wil zeggen dat de parlementaire dialoog zich af-
speelt rondomsymbolendie de centrale waardenvertegenwoordigen:
het stomazakje als symbool voor toegankelijkheid; de verboden van
korting voor apothekers als symbool van hun primaire missie als zorg-
verleners (gevolgd door financiële ‘incentives’ van de zijde van de
overheid zelf voor hen die zich houden aan de regels); de toekenning
van wellicht nutteloze bevoegdheden tot inkoop van medicijnen aan
zorgverzekeraars, enzovoort. Die arena is verbonden met de bestuur-
lijke arena waarin sturingsidealen prevaleren. De effectiviteit van stu-
ring wordt vooral op symbolische wijze parlementair getoetst. Het
incident zit op de troon. Daarbij sluit men massaal de ogen voor de
uitwassen van het beleidssysteem.

Meer en meer dringt zich op dat in een rijke samenleving de vraag
naar zorg niet meer is in te dammen door beperkende regulering aan
de zijde der aanbieders. Consumentensoevereiniteit kan de politiek
echter niet honoreren, omdat dan terstond allerlei gelijkheidsidealen
in het water vallen.

Het gevolg van een en ander is dat wij er goed in slagen om de
collectieve uitgaven te beheersen. Paars is daar zeer tevreden over. De
praktijk is wel–een kleine anekdote–dat er specialisten zijn die drie
dagen per week in loondienst van een Nederlands ziekenhuis werken,
van maandag tot woensdag. Op donderdagochtend nemen zij het
vliegtuig naar Berlijn of naar Londen om daar Nederlandse patiënten
te opereren met Nederlands verzekeringsgeld, terwijl diezelfde dagen
Nederlandse operatiekamers leegstaan. Zo houd je je aan alle afspra-
ken. Ook hier kookt de melk dus over. Ook hier verhindert het be-
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leidssysteem dat de preferenties van de samenleving met betrekking
tot optimale gezondheidszorg worden gehonoreerd.

De nobele motieven die in die afgelopen twee eeuwen die fantasti-
sche groei hebben gegeven aan het onderwijs en de gezondheidszorg
leiden nu tot ultieme verstarring. Merit goods zijn steeds mede door
overheden gestimuleerd op grond van overwegingen aangaande ver-
delende rechtvaardigheid. Daaruit is ook de intense aandacht te ver-
klarenvoorde toegankelijkheidvangezondheidszorg.Hetzelfdegeldt
overigens voor de hiervoor beschreven case study, die van het onder-
wijs.

Ook hier blijkt echter ‘beter’ de vijand van het ‘goede’. Er is in de
politiek een bijna obsessieve angst ontstaan voor tweedeling. Kenne-
lijk is de bezorgdheid over ongewenste fragmentatie en over sociale
achterstelling vooral vertaald in dwangmatige gelijkheid wat betreft
consumptievanonderwijs engezondheidszorg.DeNederlandsepoli-
tiek is niet bereid om in restrictieve zin na te gaan waarop het verbod
van tweedeling nu precies in de toekomst betrekking zou moeten
hebben. Gelijkheid is een dogma geworden. Maar geldt dat ook voor
plastische chirurgie? Als je rimpels laat weghalen, moet er dan ook
gelijke toegankelijkheid zijn? Als een ouder mens wat ruimer wil wo-
nen in een bejaardentehuis, mag dat dan niet? Nee, ook in een ver-
pleeghuis mag dat niet. Maar als het nu preventieprogramma’s betreft
voor ‘burnout’ in arbeidsorganisaties? Ook dat mag niet, omdat je
voor specifieke categorieënnietsmagdoendathet gelijkheidsbeginsel
aantast. Alleen als iedereen toegang heeft tot preventieprogramma’s
voor ‘burnout’, dan mag het wel. Men speelt dus op een verschrikke-
lijke manier kiekeboe. En onder de oppervlakte gebeurt natuurlijk
van alles; maar niemand heeft daarvan een goed beeld, omdat al die
vernieuwingen verboden zijn en dus geheim worden gehouden.

Vanzelfsprekend geldt dat het niet eenvoudig is om het systeem te
veranderen. Er is in de loop der tijd veel geïnvesteerd in dat gelijk-
heidsstreven. Het resultaat is dat er geen aanbodregulering is van het
aantal verkochte Mercedessen of van cd’s en drank, maar wel van
onderwijs en gezondheidszorg.Terwijl het meer banale deel van ons
bestaan van dag tot dag expandeert, mogen de nobelste dingen die we
in onze rijke samenleving graag willen laten expanderen, niet uitge-
breid worden. Dit is het einde van de tweede lange golf waarin succes
in tragiek is veranderd.
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Zij die pleiten voor een meer omvattende introductie van markt-
werking komen telkenmale terecht binnen het schisma dat onze poli-
tiek beheerst: ter wille van gelijkheid zonder weerga scheppen we tal
van barrières waardoor de voorkeuren van burgers onvoldoende tot
gelding kunnen komen.

De rol van paars

Aan het einde van zijn bestaan heeft paars onder de weidse naam stel-
selherziening een verandering van het verzekeringsarrangement voor-
gesteld, die meer uniformiteit dan ooit tevoren zal opleveren. Een
volksverzekering met een zeer omvangrijk verzekerd arrangement zal
een verplicht karakter dragen. Op de bres voor rechtvaardige verhou-
dingen: dat lijkt de inzet van paars bij de formulering van voorstellen
voor een brede zorgverzekering. Het lijkt dan ook logisch een groot
pakket van zorgvoorzieningen binnen deze verzekering te brengen.
Zo is de toegang tot zorg immers minimaal afhankelijk van individue-
le koopkracht. De zorgplicht van de overheid – de grondwettelijke
opdracht volgens Tobias Witteveen recentelijk in de Volkskrant2 –
krijgt zo via het wettelijk arrangement voor een verzekering gestalte.

Omdat een samenleving waarschijnlijk meer diensten wil ontvan-
gen tegen een prijs nul dan tegen een prijs die de kosten goedmaakt,
is vervolgens matigende invloed op de honorering van de vraag no-
dig. De meest rigoureuze maatregel is uiteraard een zodanige beper-
king van het beschikbare aanbod dat alles past. Dat was dan ook in de
afgelopen kwart eeuw de gewoonte.

In dienst van de rechtvaardigheid werd vernietigd wat nog aan
marktwerking resteerde. Toen dit te veel ging opvallen, werden de
verzekeraars geïnstalleerd als ‘marktwerkers’. Door te onderhandelen
over condities voor inkoop konden zij prikkels uitzenden voor de
optimalisering van de doelmatigheid van zorgverlening, zo luidde de
boodschap.

Gegeven het regionale monopoloïdekarakter vanveel verzekeraars
is de invloed van deze onderhandelingen miniem te noemen. Com-
missies die in de afgelopen jaren aanbevelingen formuleerden voor
meer marktwerking in combinatie met een geringer verzekerd pakket
oogsten niet zelden hoon vanwege de potentiële ongelijkheid die het
gevolg zou zijn van de gedeeltelijke introductie van koopkracht als
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middel bij een zorgvraag. Zo zag de commissie – De Vries, die het
verzekerde pakket van geneesmiddelen wilde reduceren, zich gecon-
fronteerd met politieke veto’s uit paarse hoek.

Een veldslag tussen ideeën

De tijd lijkt rijp voor een veldslag tussen ideeën. Wat ligt er op de
weegschaal? Een aantal ‘basic beliefs’; fundamentele geloofsovertui-
gingen die al lang figureren in het schaduwrijke deel van paars:

– geleidelijk dient de consument van diensten, zoals zorg, soeverein
en verantwoordelijk te zijn; maatschappelijke arrangementen, onder
andere verzekeringen, dienen daartoe bij te dragen;

– het is van groot belang dat de toegang tot zorgvoorzieningen
nooit wordt versperd op grond van individuele koopkracht;

– het is van belang concurrentie te bevorderen vanwege de daaruit
voortkomende doelmatigheidsvergroting.

Duidelijk moge zijn dat deze geloofsovertuigingen met elkaar op ge-
spannen voet verkeren. Met name de formulering van de tweede is
absoluut en ook absurd. Absurd met name omdat daarvoor is vereist
dat het verzekeringspakket alles omvat wat mogelijk is. Dat kan nie-
mand volhouden.

Daarom behoeft de tweede formulering aanpassing. Het lijkt erop
alsof de voorstanders van de brede verzekering deze aanpassingen
vooral zoeken in exotica zoals plastische chirurgie.Wie meer ruimte
wil maken voor de koopkrachtige afweging treft de tegenstanders
vervolgens in een zeer comfortabele positie aan. Immers, op talrijke
punten zou groot maatschappelijk onheil te verwachten zijn, als con-
sumenten van zorg hun particuliere koopkracht daarvoor niet zouden
aanwenden: van pil tot psoriasis, van griep tot gruwelijke pijnen zoals
veroorzaakt door een hernia. De dreiging van dat onheil is politiek te
vertalen. De rechtvaardigen zouden voor iedere zorgmillimeter strij-
den. En ze zouden zegevieren.

Intussen leidt een dergelijke brede verzekering niet tot verant-
woordelijke consumptie van zorg. De consument is immers binnen
het verzekeringsarrangement een free rider. Een echte verzekering zou
ook niet zijn gericht op bekostiging van wat iedereen voortdurend
consumeert maar op het verzekeren van grote onvoorzienbare risi-
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co’s. Nu gaat het meer om een publieke voorziening dan om een
verzekering. Indien men de doelstelling van ontwikkeling van verant-
woordelijke, soevereine consumenten serieus zou nemen, ware het
verzekeringsarrangement te beperken tot onzekere gebeurtenissen,
met een min of meer massieve zorgvraag als gevolg, bijvoorbeeld een
zorgvraag boven de f 5.000,00 in enig jaar.

Naar een paarse beleidsagenda

Menselijke organisatie verloopt via centrale uitgangspunten als toe-
wijding en wedijver. De organisatie van het publieke domein is lang
gebaseerd geweest op het concept van ambtelijke toewijding. On-
baatzuchtige ambtenaren wijden zich aan de algemene zaak. Zij heb-
ben geen financiële prikkels nodig om zich daaraan ten volle te geven.
Wedijver beheerst vooral het economisch handelen. Dan is er ook
eenbegripsmatige scheidingmogelijk tussenbeide.Mengvormenzijn
begripsmatig natuurlijk niet uitgesloten, maar daar doet zich de door
Jane Jacobs beschreven spanning weer voor.

Sommige mensen denken dat er ooit een wereld heeft bestaan
waarin er enerzijds een overheid was en anderzijds een particulier
bedrijfsleven die strikt van elkaar waren te onderscheiden. En dat de
overheid iets deed aan globale regulering van het bedrijfsleven en dat
voor het overige het bedrijfsleven zijn eigen gang ging en niets met
die overheid te maken had. Die wereld heeft in Nederland nooit be-
staan. Ons land kwam in de zestiende en zeventiende eeuw tot grote
bloei via gemengde organisaties, waarin commercie en overheid sa-
mengingen.Wedijver en toewijding verenigd.

De Verenigde Indische Compagnieën kunnen als voorbeeld die-
nen. Deze samenwerking, deze synergie, zet zich tot de dag van van-
daag voort. Als de minister van Economische Zaken praat over tech-
nologiebeleid, dan zegt hij: wij moeten ervoor zorgen dat private
ondernemingen en kennisinstellingen intensief samenwerken, onder
andere in technologische topinstituten.Want alleen door die synergie
kandewetenschapgrensverleggendzijn en is technologische expansie
mogelijk. Diezelfde minister van Economische Zaken heeft ook een
andere portefeuille en die heet: markt en overheid. Die portefeuille
past in een beroemd project van paars i: marktwerking, deregulering
enwetgevingskwaliteit, het zogenaamde mdw-project.Onder paars i
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was dat programma een groot succes, ondanks het feit dat de nieuwe
gewenste vormen van marktwerking zeer veel regulering met zich
meebrachten. Deze kleine paradox is intussen opgelost: men spreekt
niet meer over deregulering.

Het onderdeel van het project dat de naam ‘Markt en Overheid’
ging dragen, veronderstelde dat de overheid zondig is en tot alle
kwaad geneigd. Als eenbezuinigende overheid wordt gedwongenom
ook commerciële activiteiten te gaan verrichten, ontstaat de kans dat
die overheid vals gaat concurreren met particuliere ondernemingen.
Job Cohen zat een inmiddels beroemde werkgroep voor, waaruit in
1997 een rapport voortkwam dat de algemene regel formuleerde dat
hybride organisaties en samenwerkingsverbanden maar verboden
moesten worden. Het rapport werd bliksemsnel kabinetsbeleid, en
ook het parlement bekeerde zich eendrachtig tot een stellingname ten
gunste van strikte scheiding van publiek en privaat. Na een jaar van
stilte verschenen richtlijnen van de minister-president. Sedert 1 juli
1998 gelden aldus de volgende curieuze richtlijnen:

• Regel 1. Het is overheden verboden om commerciële activiteiten
te verrichten. Alle overheden worden over een kam geschoren, dus
een gemeente is gelijkgesteld aan een universiteit.

• Regel 2. Iedere minister mag zelf beslissen, of regel 1 wel of niet
geldt binnen zijn gezagsbereik.

• Regel 3. Alle vormen van publiek-private samenwerking zijn
hiervan uitgezonderd.

In een aantal maatschappelijke sectoren zouden rampen ontstaan, als
regel 1 zou worden nageleefd. Universiteiten en hogescholen verdie-
nen anderhalf miljard gulden per jaar met contract-activiteiten.Wo-
ningbouwcorporatieshebbengezamenlijk eengeïnvesteerdvermogen
van vijfhonderd miljard gulden. Zij vervullen publieke taken vanuit
een privaatrechtelijke positie. Uitvoeringsorganisaties in de sociale
zekerheid, pensioenfondsen en verzekeraars bereiden samen een stra-
tegie voor op het gebied van ‘employee benefits’. Zij sluiten daartoe
met elkaar overeenkomsten, gaan allianties aan of fuseren. Deze con-
glomeraatvorming krijgt gemakkelijk een omvang van meer dan dui-
zend miljard gulden in vermogenstermen. Het betreft de koppeling
van preventie en reïntegratie in strategieën waarmee zowel werkne-
mers als werkgevers veel kunnen winnen. Met andere woorden, in de
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sociale zekerheid, indegezondheidszorgen indekennisinfrastructuur
wordt naar synergie gezocht.

Maar ook daar geeft paars tegendruk.
Omdat die afzonderlijke ministers allemaal wel weten dat hybridi-

teit nuttig kan zijn, ze bovendien hun eigen sector kennen en weten
wat er op het spel staat, komt er geen algemeen verbodsstelsel, maar
ontstaat er een raar trio van regels in de vorm van richtlijnen. Intussen
bracht ook de ser een advies uit en is een wetsontwerp gereed dat bij
de Raad van State ligt. De gedachtegang is gematigd. Maar het kwaad
is wel geschied. De creatieve potentie van de hybride organisatie heeft
een geur van corruptie gekregen.

Veel spannender is de vraag hoe het met het vermarkten zal gaan.
De overheid was op een groot aantal terreinen bezig markten te ma-
ken: energie, telecommunicatie ende uitvoering van de sociale zeker-
heid. In al deze gevallen bleef de overheid de ordenende grootheid,
de regulator. Wel via onafhankelijke organen die voor checks and ba-
lances zorgen, ook ten opzichte van de regering.Toezichthouders als
de Nationale Mededingings Autoriteit (nma), die deWet Economi-
sche Mededinging op het punt van concurrentie uitvoert, de Opta en
veel andere toezichthouders zijn in hoge mate onafhankelijk. Het
parlement is niet steeds blij met die onafhankelijkheid en formuleert
de vraag naar het toezicht op de toezichthouders. Moet er toezicht op
toezicht op toezicht worden gestapeld of kan er een nieuw evenwicht
worden gevonden? Wij moeten oppassen het wantrouwen niet zo
hoog op de troon te zetten dat een klein landje sterft in de toezicht-
houders, merkt de regering op.

Intussen is in paars de overtuiging gegroeid dat de verzelfstandiging
en vermarkting te ver zijn doorgeschoten. Daarom is in de sector van
de sociale zekerheid een breuk veroorzaakt die tot de grootste natio-
nalisatie na deTweedeWereldoorlog leidt: de uitvoeringsorganisaties
die onder paars i waren aangespoord om zich tot wedijverende
marktpartijen te ontwikkelen, zijn samengesmolten in een nieuwe
overheidsmonopolist. In de sector vervoer is sprake van aarzeling: de
beursgang van de Nederlandse Spoorwegen is naar het rijk der fabelen
verwezen, maar zelfs de bestaande relatieve zelfstandigheid is opnieuw
aan kritiek onderhevig.

De gedurende de afgelopen tien jaar gevormde zelfstandige be-
stuursorganen worden van parlementaire zijde met grote argwaan
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bejegend. Kennelijk bestaat de overtuiging dat buiten de eigen muren
toewijding aan de publieke zaak onwaarschijnlijk is. Nergens is bin-
nen paars sprake van twijfel over de vraag of niet juist de onvolledige
verzelfstandiging met blijvende inmenging van de zijde van departe-
menten en parlement de oorzaak van onvolkomenheden is.

In de Nederlandse politiek bestaat geen weloverwogen consensus
over de vraag hoe ver marktwerking zich mag uitstrekken, hoe hybri-
de onze organisaties mogen zijn, en of scheidings- dan wel samenbal-
lingsoverwegingenmoetendomineren.Onbehandeldblijftnogsteeds
de intrigerende vraag of het mogelijk is om strategieën te bedenken
om de stagnatie in de besturing van het onderwijs, de gezondheids-
zorg en andere grote verzorgingssystemen te overwinnen door de
vorming van conglomeraten en andere hybride samenwerkingsvor-
men.Zouhetmogelijk zijndatwoningbouwcorporatiesmet zorgver-
zekeraars en misschien ook met pensioenfondsen op het snijvlak van
zorg en wonen nieuwe taken op zich nemen? In dat geval zullen
voorzieningen die ooit uit privaat initiatief zijn geboren en later zijn
verstatelijkt, opnieuw vangedaante veranderen. Als een machtige golf
van nieuwe ‘bottom-up’ontwikkelingen in de samenleving dit zou
bewerkstellingen, wat zijn dan de condities van samenballing en
scheiding? Als dat laatste bewaarheid wordt, is het opnieuw de hybri-
de sector, die het publieke domein tot innovatie brengt. Net als een
paar eeuwen geleden. Wellicht kiest dan ook ons democratisch be-
wustzijn nieuwe institutionele gedaanten. De in dit artikel beschreven
schisma’s vergen dialoog en vervolgens een verzoenende visie. Bin-
nen paars is die discussie nauwelijks op gang gekomen.

Concluderend is het daarom van groot belang dat paars moderne,
hybride beleidsvorming en samenwerkingsvormen op zijn beleids-
agenda plaatst. Men is tot dusverre blijven steken in een traditionele,
verticale beleidsoriëntatie, gericht op specifieke deelterreinen en toe-
zichtsgebieden, dit alles langs aloude hiërarchische lijnen. Daardoor
is onvoldoende werkelijke vernieuwing tot stand gebracht. Dit geldt
zeker op die terreinen die de paarse partijen nu zeggen zo hoog in het
vaandel tehebben:onderwijsengezondheidszorg.Degecombineerde
rode en blauwe achtergrond van paars had meer innovatieve beleids-
conceptenmoetenopleverenomdehuidigemaatschappelijkeproble-
men te overwinnen, dan de afgelopen jaren te zien hebben gegeven.



196

Noten

1. Jane Jacobs, Systems of Survival: A Dialogue on the Moral Foundations
of Commerce and Politics, New York: 1994.

2. de Volkskrant, 3 februari 2001.



197

rené cuperus

Paars in internationaal perspectief. Over afnemende vrijheidsgraden
van de politiek

1. Inleiding

De Nederlandse paarse coalitie wordt niet goed begrepen in het bui-
tenland. Kleinere landen mogen sowieso niet rekenen op al te veel
aandacht voor hun finesses, nuances en contradicties. Het poldermo-
del, het Nederlands Mirakel of de paarse Derde Weg-variant van Wim
Kok, het zijn allemaal aanduidingen voor een veelvuldig bewierookte
nationale aanpassingsstrategie, doch één waarin afzonderlijke actoren
niet of nauwelijks worden geïdentificeerd. Nederland figureert in
buitenlandse ogen voor het gemak als ‘eenpartijstaat’ of als een land
dat bestuurd wordt door één grote Sociaal-Economische Raad, waar-
mee de diverse politieke stromingen en sociale partners hun kleine
natie in volledige harmonie door de wereldwijde turbulentie heen-
loodsen.

Zo stelt Anthony Giddens, de Britse socioloog annex intellectueel
leidsman vanTony Blair, de purple coalition in zijn laatste boek ronduit
synoniem met de Derde Weg, daarmee de conservatief-liberalen van
de vvd simpelweg medeverantwoordelijk makend voor de ‘renewal
of social democracy’–Dijkstal en Zalm moesten eens weten. Eerder
al had Giddens erin toegestemd om aan de Nederlands-Vlaamse ver-
taling van zijn wereldberoemde pamflet The Third Way ‘paars’ als
hoofdtitel mee te laten geven, waardoor dit boek in Nederlandse ca-
talogi moet worden opgezocht onder de titel: Paars. De Derde Weg.
En inderdaad: in deze kleur werd het omslag van dit boekje opzichtig
uitgevoerd.1

De Duitse vergelijkend politicoloog Wolfgang Merkel noemt de
Hollandsepaarse coalitie eenvoorbeeldvaneencentrum-linkse coali-
tie, met–naar Duits gebruik–een centrumpositie voor de liberalen.
Hij definieert het poldermodel -‘the consensus-oriented way to more
market’ – als in hoofdzaak de resultante van door de PvdA gedragen
derde weg-achtige coalitiekabinetten, zij het dat ‘zo nu en dan chris-
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ten-democratische, links-liberale en rechts-liberale partijen daaraan
mogen deelnemen’.2

Aan The Economist was even voorbijgegaan dat het met paars om
eenprecedentloos fenomeen indeNederlandse politiek gaat.De ano-
nieme redacteur van dienst dacht dat Nederland er, om redenen van
poldergezelligheid, altijd een soort nationale kabinetten op nahoudt.
Paars verbeeldt ‘de gebruikelijke knusse Hollandse consensus door ’s
lands vreemd aandoende regeringscombinatie van links, rechts en
midden’.3

Bill Clinton enTony Blair op hun beurt sloegen bij diverse bijeen-
komsten van centrum-linkse regeringsleidersWim Kok joviaal op de
schouders: You were first,Wim– jij was ons voor als eerste Derde Weg
Leider. Zij begrepen dan weinig van de licht gegeneerde lichaamstaal
die zij elke keer als reactie van de lange man ontvingen, geen weet
hebbend van het feit datWim Kok een ‘primus inter pares’ is te mid-
den van coalitiepolitieke compromissen.

Dan is daar nog de complexe relatie tussen poldermodel en paarse
coalitie: hoe sociaal-democraten en liberalen hun aanvankelijke flirt
met het primaat van de politiek tegenover een neocorporatistisch on-
derhandelingsmodel verruilden voor een halve capitulatie voor dat-
zelfde model. Complicerend daarbovenop is dat de looptijd van het
Nederlands Mirakel ten minste vanaf het Akkoord van Wassenaar
(1982) dateert, een moment waarop de spilpositie van de Nederlandse
christen-democratie nog ongebroken was en een paarse coalitie nau-
welijks deel uitmaakte van het politieke voorstellingsvermogen.

Aan buitenlanders– en bepaald niet aan hen alleen– is lastig uit te
leggen dat het Nederlands model, zoals ik het eerder omschreef, ge-
zien kan worden als een sociaal-liberaal experiment onder sociaal-
democratisch leiderschap binnen de context van een christen-demo-
cratische corporatistische politieke cultuur.4 Waarbij leiderschap in
alle bescheidenheid op premierschap slaat.

Dit alles, gevoegdbij de standaardeigenaardighedenvanhetNeder-
landse politiek-maatschappelijke bestel–een voorheen hegemoniale
christen-democratie; excentrieke liberalen op de rechterflank van het
politieke spectrum; een coalitiestelsel met lage kiesdrempel; een ‘hy-
bride’ verzorgingsstaat die een mengvorm is van het corporatistische
en sociaal-democratische verzorgingsstaatsmodel – staat garant voor
allerhande misverstand en verwarring bij buitenlandse waarnemers
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van de recente Nederlandse politieke en sociaal-economische ge-
schiedenis.

In deze bijdrage wil ik me, verrassend misschien, bij het verwarde
beeld van de buitenlanders aansluiten. Het is bij nadere beschouwing
namelijk helemaal niet zo onzinnig om poldermodel, ‘Nederlands
mirakel’ en paars door elkaar heen te klutsen en op één en dezelfde
hoop te gooien, namelijk die van de langjarige aanpassing van de Ne-
derlandseverzorgingssamenlevingaannieuweomstandigheden.Paars
moet, anders dan als een anomalie of breuk in de Nederlandse poli-
tieke- en beleidsverhoudingen, opgevat worden als een bevestiging,
zo niet product van dat nationale aanpassingsproces.

‘Paars in internationaal perspectief ’ kan, zo hoop ik helder te ma-
ken, het beste geanalyseerd en geduid worden in het licht van de
adaptatie die de diverse Europese verzorgingsstaten plegen in reactie
op de zich wijzigende maatschappelijke constellatie. Dit als gevolg
van ontwikkelingen als internationalisering, individualisering en de
wording van de postindustriële kennissamenleving.

Wanneer we het Nederlandse aanpassingsproces in ogenschouw
nemen, vormt zeven jaar paars, zo wordt hier ondermeer als stelling
betrokken, grotendeels een variant op of voortzetting van het ‘pad‘
dat de gemeenschap van Nederlandse beleidsmakers al eerder had
ingeslagen op het vlak van sociaal-economische beleids(her)vorming.
Met een iets te groot gebaar zou men zelfs kunnen beweren dat het
Nederlandseliberaal-corporatistischeaanpassingsmodel(Katzenstein)
resistent is voor wijzigingen in de politieke samenstelling van rege-
ringen, zelfs wanneer het gaat om zoiets als de precedentloze paarse
coalitie, hetgeen de vraag doet rijzen naar de verhouding tussen natio-
nale beleidsprocessen en (partij)politieke sturing en, meer in het alge-
meen, naar de vrijheidsmarges en manoeuvreerruimte van de (natio-
nale) politiek.Verschijnt hier de politiek als louter uitvoerder van het
technocratisch onvermijdelijke op het toneel?

Mede op basis van ervaringen van andere Europese landen wordt
het vraagstuk van de relatie tussen ‘beleidsgemeenschap’ en politiek
belicht. Daarbij wordt betoogd dat (partij)politici in een ondankbare
kwetsbareklempositie zitten tussende technocratische ‘noodzakelijk-
heden en vereisten’, zoals gedefinieerd door de (inter)nationale be-
leidselite, aan de ene oever, en preferenties en percepties van kiezers/
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burgers aan de andere oever. In een poging deze beide sferen met
elkaar te verbinden en te verzoenen zijn politici aangewezen op de
overtuigingskracht van hun politieke discours–met de ‘aanpassings-
ideologie’ van de DerdeWeg als meest actuele voorbeeld–en op me-
diagenieke campagnetechniek.

In dit hoofdstuk wordt paars in internationaal perspectief daarom
langs drie dimensies verkend: (1) in termen van de politieke mengver-
houding tussen liberalisme en sociaal-democratie; (2) in de gedaante
van paars als symbool van – ogenschijnlijk? – verdampte politieke
(links/rechts) tegenstellingen en, meer algemeen, van depolitisering;
en (3) tegen de achtergrond van het aanpassingsproces van de Europe-
se verzorgingsstaten.

2. Paarse familieverwantschap en politieke promiscuïteit in Europa

Voordat wordt ingegaan op het aanpassingsproces van de Europese
verzorgingsstaten met een mix van convergentie en divergentie,
wordt eerst stilgestaan bij de vraag of paarse familieverwantschap in
Europa kan worden aangetroffen. Het gaat dan in letterlijke zin om
demengverhouding tussen sociaal-democratenen liberalen.Geanaly-
seerd wordt in hoeverre ‘paars’ in zijn gedaante van rood/blauwe
regeringscombinatie dan wel als coalitie van (voorheen) antipoden,
een meer algemeen voorkomend verschijnsel in Europa is. En indien
dit het geval is, welke factoren zijn dan aan de orde? Is paars, naar stijl
en beleidsperformance, een vertolker van de tijdgeest en hoe valt deze
dan te typeren? Van welk nationaal en internationaal krachtenveld is
hier sprake?

We raken in het voetspoor van dit alles aan boeiende vraagstukken.
Waarom is er, parallel aan de totstandkoming van paars, elders in Eu-
ropa sprake geweest van een magical return of social democracy?5 Onder
welke condities en in welke gedaante vond deze terugkeer precies
plaats? Wat gaat er schuil achter het Derde Weg-gedachtegoed?
Vormt het in hetVerenigd Koninkrijk meer dan een opportunistische
poging achteraf om regeermacht te rechtvaardigen en hoeveel meer
dan? Heeft Anthony Giddens, zoals hierboven aangehaald, onbewust
gelijk en is paars de Nederlandse DerdeWeg en wat betekent dat dan
voor de positie van de afzonderlijke partijen, PvdA en vvd en de
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andere, en voor de positionering ten opzichte van hun Europese zus-
terpartijen?

Een andere kwestie is deze: waarom heeft de onmiskenbare poli-
tiek-economische liberale onderstroomindewereld, behalvenaar het
zich laat aanzien in Nederland en België, geen liberaal partijpolitiek
succes opgeleverd? Waarom geen liberale hegemonie in een liberaal
tijdvak? Of is eerder sprake van een sociaal-liberale, dan van een libe-
raal-conservatieve publieke stemming, hetgeen de centrumlinkse re-
geerdominantie in Europa zou verklaren? En, indien dit het geval is,
symboliseert de republikeinse overwinning van Bush jr. dan nu een
afscheid van die ‘paarse’ tijdgeest? Staat de Amerikaanse regerings-
wisseling voor een conservatieve kentering op internationaal en cul-
tuurpolitiek vlak en zal deze mondiaal een revitalisering van rechts
inhouden–van Bush naar Berlusconi en zo verder... tot aan een uit-
eindelijk overheersende positie van de Nederlandse vvd in het Ne-
derlandse politieke stelsel?

Excentrieke liberalen

Wat allereerst opvalt wanneer het om het vraagstuk van paarse fami-
lieverwantschap gaat, is dat de Nederlandse paarse coalitie in zijn hoe-
danigheid van regeercombinatie van sociaal-democraten en liberalen
in buitenlandse ogen een weinig opmerkelijk fenomeen wordt ge-
vonden. Er wordt weinig ophef over gemaakt en het verdient zelden
speciale aandacht bij beschouwingen over de sanering van de Neder-
landse verzorgingsstaat of bij analyses van het poldermodel. Meer
interesse gaat uit naar die andere samenwerking van ‘tegenpolen’, die
tussen werknemers en werkgevers in tot de verbeelding sprekende
consensusorganen als de ser of de Stichting van de Arbeid. De ‘cor-
poratistische arena’ trekt meer bekijks dan de politiek-electorale are-
na. Zo wordt de Nederlandse paarse coalitie niet gepercipieerd als een
Grand Coalition van antipoden, maar veeleer als reguliere samenwer-
kingsvorm van sociaal-democraten en liberalen en dat is, in Europees
perspectief, geen anomalie.

Van Kersbergen en Verbeek hebben een verkenning van rood-
blauwe coalities in Europa gepleegd en kwamen tot de conclusie dat
paarse parlementaire meerderheidskabinetten inons omringende lan-
den geen zeldzaam fenomeen zijn. ‘Paars is een normaal verschijnsel
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in sommige landen, en er zijn tal van historische voorbeelden van
pragmatische samenwerking tussen liberalen en sociaal-democraten.
Bovendien blijken paarse coalities geen historische incidenten of ex-
perimenten te zijn. Sterker nog, in sommige landen is er zelfs sprake
van een politieke traditie’. Landen waar rood/blauwe combinaties
min of meer geregeld voorkomen zijn: Denemarken, Portugal, Fin-
land, Luxemburg, Duitsland en België.

Rood-blauwe coalities kennen overigens een uiteenlopend po-
litiek-programmatisch profiel. Wat hierbij van belang is, is ‘dat de
ideologische positie van de liberale partijen mede blijkt samen te han-
gen met de ideologische positie van de conservatieven dan wel een
conservatieve variant van de christen-democratie. Als de liberalen
zich geconfronteerd zien met een dergelijke concurrent, is de kans
het grootst dat zij de spil van het politieke stelsel zijn. Dit is het geval
in Denemarken en Duitsland. (...) Daar waar de christen-democratie
een progressievere positie inneemt, is de kans het grootst dat de libe-
rale partij een deel van het conservatieve vacuüm opvult.’6 Dan is –
men kan denken aan België of Nederland–veelal de christen-demo-
cratie de spil van het politieke stelsel.

Inmiddels lijkt zich in Nederland een bijzondere situatie af te teke-
nen. Er is sprake van een atypische sterkte én excentrieke positione-
ring van de Nederlandse liberalen. Zij bevinden zich, in Europees
perspectief tamelijk ongebruikelijk, aan het rechteruiteinde van het
politieke spectrum, naast een eroderende middenpositie van de chris-
ten-democratie. En zij regeren met centrumlinks zonder zichtbare
politiek-electorale schade. Integendeel, zij worden gekenmerkt door
een grote autonome electorale aanwas en lijken aldus tegelijkertijd
een (potentiële) spilpositie in te kunnen nemen alsmede de rechter-
flank van het politieke spectrum af te dekken.

In een uiterst kritische analyse van de Duitse liberale fdp wordt de
vvd als ‘Star des europäischen Liberalismus, die unbestrittene Mehr-
heitspartei des niederländischen Bürgertums, die wirkliche Avant-
garde der liberalen Internationale’ aan Guido Westerwelle en de zij-
nen streng ten voorbeeld gehouden.7 De vvd wordt geanalyseerd als
de enige liberale partij in Europa die de potenties van de ‘liberale’
tijdgeest weet te benutten. Het is deze in Europa ongekend bijzonde-
re en succesvolle positie van de vvd (zoals er voor Denemarken of
Finland meer landenspecifieke factoren zijn aan te wijzen) die trans-
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nationale rood/blauwe vergelijkingen onnauwkeurig maken en al-
gauw een misleidend ‘paars in internationaal perspectief ’ opleveren.

Een epidemie van politieke promiscuïteit

Paars is niet alleen in zijn letterlijke betekenis van rood/blauwe com-
binatie te beschouwen, doch ook meer geabstraheerd te zien als een
variatie op een nieuw Europees patroon, namelijk dat van politieke
promiscuïteit (Peter Mair). Alle partijen en ideologische stromingen,
ongeacht politieke kleur, doen het met elkaar, en ‘het’ slaat dan op
regeren.

Het is inderdaad opmerkelijk hoe er zich op het vlak van coalitie-
vorming en regeringsdeelname een nieuw verschijnsel in de westerse
democratieën voor doet. Bijna alle politieke partijen zijn potentiële
regeringspartijen geworden.Weinig partijen worden nog beschouwd
als permanente of eeuwige oppositiepartijen. Illustratief hiervoor in
Nederland is het debat over een mogelijke regeringsdeelname van
GroenLinks. Ja zelfs, bij de traditionele klein-christelijke getuigenis-
partijen, in het bijzonder bij de ChristenUnie, wordt serieus over
regeringsverantwoordelijkheid nagedacht, ondermeer als respons op
eenprikkelendecoalitie-toekomstverkenningvanPvdA-vice-fractie-
voorzitter Adri Duivesteijn in S&D.8

De Iers-Nederlandse politicoloog Peter Mair heeft op dit verlies
van ‘partijstrategische identiteit’ gewezen.9 De causale factor is, in zijn
ogen, ‘de toegenomen fragmentatie van het Europese partijenstelsel
in de afgelopen twee decennia, waardoor regeringen slechts tot stand
kunnen komen via coalitievorming, en dit impliceert de vorming van
bondgenootschappen en allianties over de partijen heen’.Wat, aldus
Mair, het meest opvalt aan dit proces, zeker de afgelopen tien jaar, ‘is
dat er steeds meer sprake is van het verschijnsel politieke promiscuïteit.

Te denken valt dan aan de coalitie van Franse socialisten met onder
meer Franse ‘groenen’; de paarse innovaties in Nederland en België
waar voor het eerst niet-confessionele partijen erin slaagden samen
een regering te vormen, zonder ditmaal gebruik te hebben hoeven
maken van het traditionele overbruggingsmechanisme van de
christen-democratischemiddenpartijen.Zokanookgewezenworden
op de Oostenrijkse Volkspartij övp die met de extreem-rechtse fpö
een inmiddels beruchte coalitie sloot of op New Labour van Tony
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Blair die met de liberalen een even informele als unieke alliantie sloot,
in het bijzonder inzake constitutionele hervormingen.Verder zijn er
op dit vlak nog twee Italiaanse noviteiten te melden: de integratie van
de voormalige fascistische Nationale Alliantie in Berlusconi’s coalitie
van rechts en eerder, voor het eerst een regering met zowel commu-
nisten als christen-democraten. Daarnaast was er een opmerkelijk Iers
fenomeen: het samengaan van de traditioneel-conservatieve Fine Gael
met de voorheen extreem-linkse Workers’ Party.

Mair concludeert als volgt: ‘Lang gevestigde patronen van rege-
ringsvorming en regeringsdeelname worden momenteel snel door-
broken en partijen die ooit traditioneel vijanden van elkaar waren
kunnen elkaar opeens vinden met het oog op regeringsdeelname. In
de parlementaire democratieën aan het begin van de eenentwintigste
eeuw, is het uitermate lastig geworden om zich partijencombinaties
voor te stellen die om principiële redenen niet zouden kunnen. De
partijen zijn promiscue geworden.’

Een aanverwante kwestie is die van, wat ik zou willen noemen,
ideologisch-programmatische promiscuïteit. Niet alleen in termen
van regeerstrategie verwateren partij-identiteiten, dit geldt eveneens
voor ideologisch-programmatische identiteiten.De inhoudelijkever-
schillen tussen politieke partijen zijn minder betekenisvol geworden
en dit hangt logischerwijs, via een kip-of-eirelatie, samen met het
verschijnsel van bovengenoemde coalities van voorheen politieke
‘vijanden’.

Deze politiek-programmatische promiscuïteit wordt vooral ook
ingegeven en uitgelokt door de in een mediasamenleving dominante
campagne- en medialogica. Die wordt met name zichtbaar in de zo-
genaamde koekoeksstrategie van politieke partijen, die voortkomt uit
de concurrentieslag om de kiezers in het midden van het politieke
spectrum. In diverse landen van Europa kan men dit ‘uitbroeden van
andermans eieren’ traceren. Chirac en Major die– in het post-Rea-
gan/Thatcher-klimaat–het sociale programma van de ps respectieve-
lijk Labour op zijn minst campagne-retorisch kopieerden en als recht-
se politici opeens de ‘klasseloze samenleving’ in hun vaandel voerden.
Clinton die met zijn New Democrats doelbewust belangrijke onder-
delen van het Republikeinse gedachtegoed integreerde, van ‘law
and order’ tot ‘reinventing Government’. En dan is daar Blair’s New
Labour die, niet geheel uit de lucht gegrepen, wel als Mrs. Margaret
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Thatcher without her handbag wordt betiteld; de conservatief Aznar die
zijn eigen Spaanse Derde Weg heeft ontwikkeld; kanselier Schröder
die bij zijn aanvallen op de beruchte Duitse Reformstau teruggrijpt op
eerder afgeketst hervormingsbeleid van Helmut Kohl’s cdu. En zo
is er meer te noemen. Overal zien we politieke partijen electoraal-
strategisch gedrag vertonen en vrijelijk issues ontlenen c.q. wegkapen
van andere politieke stromingen en concurrenten. Of we zien partij-
en die ostentatief in de ‘beleidsvoetsporen’ van voortgaande regerin-
gen treden. Met alle gevolgen vandien voor de verschuivende en kan-
telende links/rechts-verdeling in Europa en voor de zin van dit on-
derscheid überhaupt.

De socioloog Van Doorn stelt in zijn beschouwing over paars met
betrekking tot het verschijnsel van promiscuïteit het volgende vast:
‘De conclusie moet luiden dat de recente samenwerking tussen libera-
len en sociaal-democraten niet veel méér is dan de voltooiing van een
politieke constellatie waarin alle (middel)grote partijen bereid zijn
desgevraagd met elkaar een kabinet te vormen. Nu het laatste taboe
op politieke coalitievorming is opgeheven, is de inwisselbaarheid van
coalitiegenoten algemeengeworden. (...)Deze alzijdigeopenheidvan
partijen wordt niet weinig aangemoedigd door de dominant gewor-
den zwevende kiezer of, zoals Mark Kranenburg het in nrc Handels-
blad noemde, de à-la-cartekiezer, geneigd op ieder incident te reage-
ren met verwisseling van partijvoorkeur. In een dergelijke zee van
onzekerheid valt voor geen enkele politieke formatie nog een duide-
lijke koers uit te zetten. Pragmatisme, opportunisme zelfs, zijn het
hoogste gebod geworden en de enige manier om op de politieke
markt te overleven.’10

De zojuist geschetste convergentie, promiscue uniformering en
zelfs inwisselbaarheid van politieke partijen en politieke programma’s
mag dan worden toegeschreven aan de onstuitbare opmars van de
zwevende kiezer. Toch levert dat een te eendimensionaal beeld op.
Om te beginnen gaan er achter het fenomeen van de zwevende kiezer
ingrijpendeveranderingen schuil die zich in de sociologie vandewes-
terse samenlevingen hebben voorgedaan: de wording van een mid-
denklasse-maatschappij en die van een ‘mediasamenleving’.11

En vanuit een geheel andere richting zijn het meer specifiek eco-
nomische ontwikkelingen die in deze eveneens een sterk determine-
rende rol spelen. Fundamentele verschuivingen op het vlak van de
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economie, zoals het proces van internationalisering, liberalisering en
postindustrialiseringende implicatiesdaarvanvoorde traditionelena-
oorlogse verzorgingsstaat, hebben een nieuwe missie van de heden-
daagse politiek met zich meegebracht: van opbouw van verzorgings-
arrangementen naar ‘new politics of welfare’ (Pierson), welke in het
teken staat van crisisbeheer en een versoberde modernisering van de
verzorgingsstaat.

Het is dit transformatieproces dat eveneens en in zeer belangrijke
mategeleidheeft tot eenmeerbeperktepolitiekemanoeuvreerruimte
en dus tot afnemende politiek-ideologische scheidslijnen en verschil-
len, zoals we zullen zien in de hierna volgende beschouwing over
paars en de internationale aanpassing van verzorgingsstaten.

3. Paars en het decor van de modernisering van de Europese verzor-
gingsstaten

Het is weinig overdreven te stellen dat het meest dominante politieke
project van het einde van de twintigste–eeuw de hervorming van de
naoorlogse verzorgingsstaten betrof. De veldslagen, schijnmanoeuvres
en onderhandelingen tussen links en recht, sociaal-democratie, chris-
ten-democratie, liberalen en conservatieven in Europa vonden niet
plaats op terreinen als buitenlandse politiek of cultuurpolitiek, maar
opdie van sociale zekerheid, arbeidsverhoudingen enopenbarefinan-
ciën. Met als belangrijkste object van aanval en verdediging: de ver-
zorgingsstaat.

Het had er eerst de schijn van dat modernisering en aanpassing eu-
femismen zouden zijn voor verdwijning en onttakeling van de ver-
zorgingsstaat als zodanig, getuige de enorme kritiek waaronder die in
het bijzonder in de jaren tachtig en begin jaren negentig van de vori-
ge eeuw kwam te staan. Na de periode van opbouw en expansie van
de verzorgingsstaten in de eerste decennia na de Tweede Wereldoor-
log – het befaamde Gouden Tijdperk toen welvaartsgroei, volledige
werkgelegenheid en meer egalitaire verhoudingen naturel in elkaars
verlengde leken te liggen–kwamen de verzorgingsstaten onder forse
druk te staan.Oliecrisis, recessie, het ontstaanvanmassawerkloosheid,
uit hun voegen groeiende stelsels van sociale zekerheid en de ontspo-
ring van de overheidsfinanciën: dit alles vrat aan het ‘hart’ van de na-
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oorlogse verzorgingsstaat.Tegelijkertijd kwam deze onder ideologisch
vuur te liggen van het neoliberalisme. Het waren de hoogtijdagen van
Thatcher en Reagan, toen keynesianisme en staatsinterventie danig
uit de gratie raakten en vervangen werden door aanbodeconomische
oriëntaties en een algeheel geloof in marktwerking. De verzorgings-
staat leek op wankelen te staan. Het politiek-academisch debat over
de toekomst van de verzorgingsstaat stond sinds de oliecrisis van
1973-1974 in het teken van crisis, stagnatie, onhoudbaarheid, onbe-
heersbaarheid, onbetaalbaarheid.12

Boven aan de politieke beleidsagenda stond de laatste decennia dan
ook de zogenaamde sanering of herijking van de verzorgingsstaten,
door Pierson new politics of welfare genoemd, ter onderscheiding van
de naoorlogse politiek van op- en uitbouw van de verzorgingsarran-
gementen. Leek het eerst louter – en zeker vanuit sociaal-democra-
tisch en soms christen-democratisch perspectief–om een draconische
politiek van sanering en bezuiniging te gaan, een neoliberale kaalslag
of afbraak van de verzorgingsstaat, achteraf moet worden vastgesteld
dat dat een overgedramatiseerd beeld is.

Dat de verzorgingsstaat, als product van de natiestaat én van de
industriële massasamenleving, in zekere mate in het ongerede moest
geraken te midden van de nieuw ontstane sociaal-economische en
politieke constellatie werd meer en meer duidelijk. Alle verzorgings-
staten werden geconfronteerd met nieuwe condities: verhevigde in-
ternationale concurrentie op wereldmarkten, de snelle overgang van
een industriële naar een postindustriële diensteneconomie; het proces
vanfinanciëleeneconomischeglobalisering; forsedemografischever-
anderingen en sociaal-culturele trends als individualisering van leef-
en arbeidspatronen. Die zetten de verzorgingsarrangementen zowel
‘van buiten’ als ‘van binnenuit’ onder forse druk. En geen institutie
kan overleven zonder adaptatie: voor de nationale verzorgingsstaten
in Europa was het daarom zaak tal van traditionele doelstellingen en
arrangementen te moderniseren en te herijken.

Bij die zogenaamde versoberde herinrichting van de welvaartsstaat
werd, bij alle neoliberale retoriek, de soep minder heet gegeten dan
die werd opgediend, zo moet achteraf worden geconstateerd. De
basisprincipes en fundamenten van de verzorgingsstaat zijn uiteinde-
lijk nergens echt prijs gegeven of ontmanteld.13 Dat wil niet zeggen,
dat zich niets aan sanering en kaalslag heeft voorgedaan en dat de mo-
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dernisering van ‘gehandhaafde’ verzorgingsstaatarrangementen soms
geen ingrijpende transformatie met zich mee heeft gebracht. Maar
anders dan het neoliberale discours soms suggereerde, heeft de idee
van de verzorgingsstaat zelf niet wezenlijk ter discussie gestaan: ‘Eu-
rope’s welfare states are challenged yet remain viable. News of their
demise has been much exaggerated’.14 In de praktijk van beleid zijn
geen substantiële basisbestanddelen van de verzorgingsstaat ontman-
teld. Zo is bijvoorbeeld Thatchers voorstel om de Britse National
Health Service te privatiseren nooit een reële beleidsoptie geworden.

De verzorgingsstaten blijken uiteindelijk over een dikke huid, dat
wil zeggen: diepgewortelde tradities en instituties te beschikken en op
steun van de bevolking en van belangencoalities te mogen rekenen.
Temeer ook, omdat zoals Hemerijck en Colijn in hun bijdrage over
de turbulentiebestendigheid en hervormingsontvankelijkheid van de
verzorgingsstaat aan het begin van de eenentwintigste eeuw betogen,
de verzorgingsstaat veel minder immobiel en ‘conservatief ’ is geble-
ken dan wel werd aangenomen.15

In de afgelopen decennia zijn tal van Europese landen erin geslaagd
hun verzorgingsstaten te moderniseren en aan te passen aan nieuwe
ontwikkelingen. De een met meer succes, de ander met minder suc-
ces, maar alle tezamen hebben ze de stelling gelogenstraft als zouden
deEuropeseverzorgingsstaatmodellenresistentzijnvoorhervorming,
innovatie en aanpassing. Het debat over de verzorgingsstaat in termen
vannadagen, stagnatie,onhoudbaarheid,onbestuurbaarheidenonbe-
taalbaarheid is mede daarom zo goed als verstomd, zoals Hemerijck
en Colijn met recht vaststellen. Maatregelen werden genomen om
processen van industriële herstructurering te begeleiden, er zijn aan-
passingen doorgevoerd in sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid en
er wordt ingespeeld op veranderende samenlevingsvormen en ar-
beidsmarktpatronen. En aldus, via een complex proces van trial and
error en politiek-sociale strijd, heeft de verzorgingsstaat – over welk
type we het ook hebben: de Scandinavische, de Mediterrane, de
Continentale of de Angelsaksische – uiteindelijk een transformatie
ondergaan.16
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Convergentie in diversiteit

We stuiten hier op het vraagstuk van convergentie en divergentie bij
het aanpassingsproces van de uiteenlopende typen van Europese ver-
zorgingsstaten.Vanaf zijn ontstaan is de ontwikkeling van de verzor-
gingsstaat opgevat in termen van convergentie en divergentie. Het
perspectief van convergentie wil hier zeggen dat onder invloed van
gelijksoortige politieke, economische, demografische en technologi-
sche ontwikkelingen, nationale verzorgingsstaten als het ware steeds
meer op elkaar zouden gaan lijken. Landenspecifieke karakteristieken
en institutionele verschillen zouden in de loop van de tijd aan belang
inboeten en wellicht in de toekomst geheel verdwijnen. Daartegen-
over stelt het divergentieperspectief dat nationale verzorgingsstaten
juist zeer verschillend reageren op vergelijkbare interne maatschappe-
lijke en externe internationale ontwikkelingen. Onder invloed van
het relatief hardnekkigekaraktervanbestaande institutionele arrange-
menten en culturele en politieke tradities, zouden nationale verzor-
gingsstaten eerder uit elkaar dan naar elkaar toe groeien.17

Als we de convergerende krachten iets preciezer in beeld brengen,
dan gelden als min of meer gemeenschappelijke uitdagingen voor de
verzorgingstaakdevolgende: (1)verscherpingvan internationalecon-
currentie en de Europese economische eenwording; (2) veranderde
macro-economische beleidskaders; (3) flexibiliteit en diversiteit in
arbeidsorganisaties, arbeidslevens en onderwijsbehoeften onder in-
vloed van de ict-revolutie; (4) demografische veranderingen door
vergrijzing en ontgroening; en (5) veranderende gezinspatronen en
samenlevingsvormen.

Volgens sommigen tenderen deze gemeenschappelijke trends en
uitdagingen tot aanpassing in de richting van een gemeenschappelijk
model. Zo vrezen Crouch & Streeck dat de capitalist diversity die zij
aanvankelijk voor de westerse wereld analyseerden, met een Frans
‘etatistischkapitalisme’naast eenDuits ‘corporatief kapitalisme’,meer
en meer terrein prijs moet geven aan de uniformerende druk van het
Amerikaanse model (‘Must all advanced societies converge on an imi-
tation of the United States?’18). Anderen beschouwen juist de wor-
ding van een pan-Europese verzorgingsstaat als mogelijk eindstation
van convergentie.

Het is tegen deze achtergrond dat verzorgingsstaatexpert Esping-
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Andersen in zijn Welfare States in Transition. National Adaptations in
Global Economies een ‘case for convergence’ en een ‘case for divergen-
ce’ tegenover elkaar plaatste. Aan de hand van beleidsreacties in zowel
de Zweedse als de Australische verzorgingsstaat (respectievelijk een
‘wage earners welfare state model’ en een ‘full employment welfare
state’), die het opgeven betreffen van protectionistische maatregelen
diehunspecifiekeverzorgingsstaat-arrangementengarandeerden, laat
hij zien dat ‘global integration’ en wereldwijde liberalisering afdwin-
gen dat landen open economieën worden.

Maar de mate waarin mondiale krachten het lot van nationale wel-
vaartsstaten determineren moet volgens Esping-Andersen ook weer
niet worden overdreven. Er kan niet worden gesproken van een uni-
form proces van neerwaartse convergentie. Uit vergelijkend onder-
zoek blijkt dat de rol die instituties spelen, zoals politiek-institutionele
belangenrepresentatie of politieke consensusvorming, een duidelijke
‘case for divergence’ opleveren. ‘Strong consensus-building instituti-
ons in Sweden, as in Japan, helped avoid negative trade-offs for deca-
des. It is arguably their erosion in the 1980s that best explains Swe-
den’s dramatic recent slide.’Volgens Esping-Andersen is er sprake van
een blijvende dominantie van nationale institutionele tradities. ‘Zelfs
onder een gelijksoortige probleemdruk kanaliseren de historisch ge-
vormde institutionele kenmerken van verschillende nationale stelsels
van sociale zekerheid zeer eigen en soms zelfs divergerende processen
van beleidsaanpassing en hervorming’, samenhangend met de ont-
staansgeschiedenis van de naoorlogse westerse verzorgingsstaten. Er
is sprake van uiteenlopende ‘pad-afhankelijke’ trajecten van aanpas-
sing: ‘A major reason has to do with institutional legacies, inherited
system characteristics, and the vested interests that these cultivate’.19

Deze noties worden onderschreven wanneer het gaat om de ver-
houding tussen Europese integratie versus nationale beleidsruimte.
Europees sociaal beleid zal niet zo snel de nationale verzorgingsstaat
gaan overheersen. Er is sprake van een hoge mate van nationale insti-
tutionele pluriformiteit. Nationale verschillen in termen van niveaus
van sociale bescherming en tussende instituties van deverzorgingssta-
ten zijn zo groot, dat pan-Europese oplossingen vrijwel zijn uitgeslo-
ten. ‘Elk land moet zijn eigen pad naar een economisch houdbare en
politiek haalbare versie van een concurrerende verzorgingsstaat uit-
stippelen en bewandelen’, zo meent Fritz Scharpf.20
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Ditondersteunthetperspectief vandivergentie:gemeenschappelij-
ke uitdagingen worden op uiteenlopende wijze tegemoet getreden
door afzonderlijke landen. Men spreekt daarom wel over ‘gefilterde
druk’: de externe druk van internationalisering wordt op specifieke
wijze door de institutionele inrichting van de nationale samenleving
gefilterd.21

We zien derhalve als contrapunt bij de opvatting dat er sprake zou
zijn van een massieve, wereldwijde neoliberale convergentie, van een
hegemoniaal oprukken van het Angelsaksisch kapitalismemodel of
van de wording van een pan-Europese verzorgingsstaat, een veel ge-
nuanceerder en rijkgeschakeerder beeld met een delicate mix van
convergerende en divergerende krachten, van mondiale eenvormig-
heid naast en tegenover nationale diversiteit.

Gedeelde oriëntaties

Maar het gaat hier ook weer niet om een verhaal van totale divergen-
tie. Alsof wat de diverse regeringen c.q. staten doen geheel los van
elkaar zou staan en alsof de nationale politiek en bureaucratie in een
‘autistisch beleidsuniversum’ opgesloten zouden zitten, dat geheel
afwijkt van andere landen. Daarvoor zijn de krachten van convergen-
tie te dwingend. Anders gezegd: ‘De onderlinge verschillen in pro-
gramma’s tussennationaleverzorgingsstatenzijn substantieel,maardat
betekent niet dat de nationale politiek onbeperkt soeverein is in het
kiezen van de richting van hervorming en aanpassing.’22

Zo is de speelruimte voor alle nationale verzorgingsstaten onder
druk van internationale concurrentie en liberalisering beperkter ge-
worden. Verder is de Europese economische integratie al zo ver
voortgeschreden, dat sprake is van toenemende afhankelijkheid. Zie
het letterlijke convergentiebeleid in de aanloop naar de emu, maar
ook de methodiek van ‘benchmarking’, de in Lissabon vastgelegde
beleidsmethodiek van open coördinatie, via welke de diverse Europe-
se landen elkaar aansporen om tot betere prestaties en tot ‘wederzijds
leren’ te komen.

Het perspectief van convergentie impliceert nu dat als gevolg van
deze ontwikkelingen, alle regeringen voor de opgave staan om betaal-
bare, toegankelijke, activerende en werkgelegenheidsvriendelijke
verzorgingsarrangementente (her)ontwerpen.Veelverzorgingsstaten
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zijn daarmee al geruime tijd bezig, met meer en minder succes in ter-
men van aanpassingsvermogen en ‘hervormingsontvankelijkheid’.23

‘In each country the reform agenda responds to specific problems
with differentiated solutions – necessarily given particular national
circumstances (..). However, as the broad priorities are very similar,
a number of common trends and key orientations can be observed
across systems’, aldus Ferrera en Rhodes.24

Zij komen in hun overzicht van de modernisering van Europese
verzorgingsstaten tot vier van zulke gemeenschappelijke trends, ge-
baseerd op het gezamenlijke uitgangspunt dat ‘all European welfare
states must become ‘competitive’ to the extent that simultaneously
meeting their fiscal, solidarity and employment creation objectives
requires a creative new mix of policies’: (1) De landen hebben alle te
makenmet structurele aanpassingen in antwoordop sociaal-demogra-
fische ontwikkelingen. Met name de vergrijzing zorgt ervoor dat de
hervorming van pensioen- en gezondheidszorgstelsels boven aan de
politieke agenda staat; (2) Een tweede algemene trend is de verschui-
ving van een passieve naar een actieve verzorgingsstaat, zowel bij re-
gelingen voor werkloosheid, als bij die voor ziekte en arbeidsonge-
schiktheid. De nadruk ligt hier op preventieve programma’s voor
(her)scholing en training, actieve arbeidsmarktpolitiek, al dan niet op
basis van ‘in work benefits or work subsidies’: ‘an end to ‘‘something
for nothing’’ welfare’; (3) Een derde gemeenschappelijke trend is ‘a
greater targeting of resources towards those most in need’, een groter
accent op selectiviteit en ‘means-testing’, mede gebaseerd op aanbe-
velingen van oeso enWereldbank, zelfs binnen het van oudsher uni-
versele Scandinavische model; (4) Een vierde gedeelde trend betreft
de financiering van sociale bescherming. Het gaat hier, met name in
de continentale verzorgingsstaten, om het beleid van reductie van
arbeidskosten en sociale premies.

Eerder formuleerde Frank Vandenbroucke een soortgelijke ‘her-
vormingsconsensus’, onderdenoemervande actievewelvaartsstaat.Die
symboliseert een sociaal-politieke convergentie die hij met name van
toepassing verklaart voor de Europese sociaal-democratie. De nadruk
in de actieve welvaartsstaat ligt op participatie op de arbeidsmarkt, op
een beleid dat mensen equipeert voor participatie en employability, op
individuele verantwoordelijkheid en op een stelsel van sociale zeker-
heid dat vooral activeert tot toetreding tot de arbeidsmarkt. In de
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economisch-politieke sfeer wordt gestreefd naar lastenverlichting en
begrotingsevenwicht; naast het streven naar macro-economische sta-
biliteit staat een economische politiek van de aanbodzijde ter facilite-
ring van de overgang van een passieve of herverdelings- naar een
activerende verzorgingsstaat.25

Het gaat bij deze gedeelde kernoriëntaties van verzorgingsstaat-
aanpassing als het ware om gedeelde oriëntaties op het snijvlak van
convergentie en divergentie. Het juiste beeld ten aanzien van het mo-
derniseringsproces van de diverse Europese verzorgingsstaten, zo kan
opnieuw worden vastgesteld, is er derhalve niet één van convergentie
versus divergentie, maar van ‘convergentie in diversiteit’.

Het gelijk van de institutionele beleidsanalyse

Theoretisch gezien stuiten we hier op het gelijk van de zogenaamde
institutionele school. Het was Peter Katzenstein die in zijn bekende
boek Small States in World Markets uit 1985 politieke instituties op het
spoor kwam als determinanten van uiteenlopende, divergerende aan-
passingspatronen van nationale staten onder druk van de crisis van de
verzorgingsstaat en het proces van economische internationalisering.

Hij wees daarbij in het bijzonder op de positie van kleine landen,
die juist door een nationaal gedeeld besef van internationale econo-
mische kwetsbaarheid ertoe komen om consensus te bereiken over
strategieën van economische aanpassing.26 Landen als Oostenrijk,
Zweden, Nederland en Denemarken zijn, anders dan grotere landen
met een eigen thuismarkt, eerder gedwongen zich aan te passen aan
de dynamiek en condities van de wereldmarkt. ‘For the small Europe-
an states, economic change is a fact of life.They have not chosen it;
it is thrust upon them. (...) They live with change by compensating
for it (...) These states adjust to economic change through a carefully
calibrated balance of economic flexibility and political stability.’27

Protectionisme is voor deze kleine landen geen optie; zich flexibel
aanpassen aan het liberaliseringsproces – via brede maatschappelijke
onderhandelingen (democratic corporatism) over de verdeling en com-
pensatie van winst en verlies van die aanpassing– is wat deze landen
met relatief open economieën doen.

Katzensteins studiebetreft de industriële aanpassingsstrategieënvan
kleine, corporatistische landen. Ook al reageren deze landen gemeen-
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schappelijk waar het gaat om hun aanpassing aan het proces van inter-
nationale liberalisering, er zijn ook verschillen en die worden ver-
klaard uit het verschil in binnenlandse institutionele structuur, in het
bijzonder waar het gaat om de arbeidsverhoudingen. Er is in deze
optiek opnieuw sprake van ‘convergentie in diversiteit’. Zo onder-
scheidtKatzenstein landenmeteen liberaal-corporatistische structuur
–met een relatief sterk, internationaal georiënteerd en gecentraliseerd
bedrijfsleven en een relatief zwakke vakbeweging: Nederland, België
en Zwitserland. En landen met een sociaal-corporatistische structuur
als Oostenrijk, met een sterke gecentraliseerde vakbeweging en een
nationaal gericht bedrijfsleven. Opmerkelijk is overigens dat Katzen-
stein ook Duitsland, opgevat als ‘a decentralized state with a centrali-
zed society’, tot zijn typologie van ‘kleine landen’ rekent, waar het
gaat om de combinatie van een exportafhankelijke economie en een
sociaal partnerschap tussen kapitaal en arbeid.’28

Men zou de studie ‘Een Nederlands Mirakel’. Beleidsleren in de verzor-
gingsstaat van JelleVisser en Anton Hemerijck–dat boek is op zichzelf
een leerzaam exportartikel gebleken–als één grote casusbeschrijving
van de neo-corporatistische aanpassingsroute van Nederland à la Kat-
zenstein kunnen beschouwen. Daarin is immers een van de centrale
stellingen dat juist ‘corporatisme onder internationale druk de ruimte
voor een beleid van aanpassing kan scheppen (...) en dat corporatisti-
sche verhoudingen in de Nederlandse politieke economie niet alleen
hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van centraal overeengeko-
men beleidsaanpassingen, maar ook een stijl van besluitvorming be-
vorderd hebben die gericht is op het oplossen van problemen (‘‘be-
leidsleren’’, rc), waarbij de sociale partners, in het bijzonder de vak-
bonden, maatschappelijk verantwoord optreden.’29

Het succes van het Nederlandse aanpassingsmodel berust voor een
belangrijkdeel opdeze institutionele overlegstructuur die de regering
de gelegenheid gaf het noodzakelijke beleid voor een langere periode
uit te voeren: door corporatistisch overleg neemt paradoxalerwijze de
nationale interne beleidsautonomie juist toe om, tweede paradox, vrij
baan te hebben om door nieuwe omstandigheden afgedwongen be-
leidsreacties uit te voeren.

Voor Nederland impliceert de Katzensteinthese, dat de beleids-
ruimte van de Nederlandse regering–klein, open land, waarvoor in-
ternationalisering geen nieuwe uitdaging, doch eerder permanente
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beleidsvariabele is–sinds jaar en dag beperkt is en een zekere continu-
iteit gebiedt in termen van een liberaal-corporatistische aanpassings-
strategie.

Naar aanleiding van het werk van Katzenstein en anderen is veel
aandacht uitgegaan naar het fenomeen dat internationale factoren de
beleidsreactie slechts indirect beïnvloeden aangezien deze als het ware
gefilterd worden door een nationale institutionele structuur. De focus
kwam daarbij te liggen op de invloed van nationale kenmerken (grote
of kleine landen) en instituties (corporatisme) op de wijze van aanpas-
sing aan internationaal-economische veranderingen. ‘Beleidsreacties
op internationaliseringblijkenafhankelijk te zijnvandepartijpolitieke
samenstelling van de zittende regering, de nationale cultuur, de ge-
schiedenis, de bestuursstructuur van een land (federaal of unitair), de
arbeidsgescheidenis (conflictueus of consensusgericht), de organisatie-
wijze van de arbeidersbeweging, de organisatie van de financiële
markten, de politieke oriëntatie (binnenlands of internationaal), de
grootte en de mate van openheid van een land, de specifieke relatie
tussen staat en maatschappij (corporatistisch, etatistisch of pluralis-
tisch) en specifieke politieke instituties.’30

Debestaandepluriformiteit vanverzorgingsstatenenhunuiteenlo-
pendeontwikkelingworden,kortom,bepaalddoordepath-dependency
(padafhankelijkheid) van hardnekkig overgeleverde instituties aan de
ene kant, en de strategische keuzemogelijkheden van maatschappelij-
ke actoren, in het licht van die historische erfenis, aan de andere
kant.31

4. De implicaties voor ‘paars in internationaal perspectief‘

Als we nu met Monika Sie Dhian Ho enWil Hout aannemen dat ‘de
sleutel tot de verklaring van beleidsreacties ligt in het begrip van de
wijze waarop binnenlandse en internationale druk worden geïnterpre-
teerd en met elkaar worden verzoend door beleidsmakers, binnen de
institutionele structuur waar zij deel van uitmaken’32, dan heeft bo-
venstaande schets van het vraagstuk van convergentie versus diver-
gentie bij de transformatie van Europese verzorgingsstaten een, naar
ik hoop, verhelderende internationale context voor paars geschapen.
Nu kan in het bijzonder worden verklaard waarom paars in zo over-
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heersende mate als ‘doodgewone’ beleidsvoortzetting van eerder re-
geringsbeleid moet worden beschouwd.

Er zijn, na zeven jaar paars, goede redenen–en in dit boek zijn er
de nodige aan te treffen–om het ‘gelijk van Kok’ alsnog vast te stel-
len: de paarse kabinetten waren ‘gewone’ Hollandse coalitiekabinet-
ten, niet wezenlijk anders dan voorgaande centrumrechtse of cen-
trum-linkse kabinettenmet christendemocratische regeringsdeelname,
in termen van ‘Hoofdpunten van Regeringsbeleid’.

Er gaat op zichzelf enige charme uit van de gedachte alsof paars
nodig was als monsterverbond tussen voorheen antipoden om de Ne-
derlandse verzorgingsstaat te ontdoen van haar confessioneel-corpora-
tistische rigiditeiten en meer competitief en robuust te maken in het
licht van de nieuwe verhoudingen op de wereldmarkten en van de
beleidsconcurrentie in Europa. Het rood/blauwe gelegenheidsver-
bond zou dan in het leven geroepen zijn om te komen tot een ideolo-
gische uitruil en tot onorthodoxe beleidsmixen. Met als kernstuk de
gelijktijdige acceptatie en benutting van markt én overheidsinterven-
tie voor de sanering van de overheidsfinanciën, het versterken van de
economische structuur en het verhogen van de arbeidsparticipatie.
Markt en staat zouden als het ware politiek-electoraal gerepresenteerd
worden door de paarse combinatie van sociaal-democratie en libera-
lisme, waardoor paars de ideale ‘probleemeigenaar’ zou zijn van wat
in de literatuur wel de solidarity/efficiency trade off wordt genoemd.

En inderdaad betogen Green-Pedersen,Van Kersbergen en Heme-
rijck in een studie waarin de ‘beleidspraktijk geworden derde wegen’
van Nederland en Denemarken met elkaar vergeleken worden: ‘At
the ideological level, the emerging ‘‘third way’’ includes both an ac-
ceptance of the market as a superior mechanism for arriving at certain
outcomes, and a crucial role for strong state intervention. Exactly this
acceptance of both the market and the state is clearly visible in the
policies in Denmark and the Netherlands. On the one hand, policies
such as cuts in personal income taxes, social security retrenchments,
wage moderation and increased labour market flexibility aim at
strengthening the economic incentive to work and are effectively
market-orientedpolicies.Ontheotherhand, strong state intervention
in the form of active labour market policies and social investments are
also crucial elements in the policy-mix of social democratic govern-
ments.’33
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Maar er kleeft een groot probleem aan de verleidelijke analyse als
zou paars voor deze optimale beleidsmix het noodzakelijk monster-
verbond van etatisten en marktbevorderaars zijn. In de genoemde
studie zie je dat probleem levensgroot opduiken. Daarin wordt het
Hollandse beleid steeds onder de vlag en noemer van een sociaal-de-
mocratische regering gepresenteerd – de auteurs proberen immers
inzichten te ontlenen aan de Nederlandse situatie voor de derde weg-
heroriëntatie van de Europese sociaal-democratie als geheel. Ook
hanteert men tegen die achtergrond PvdA en de Nederlandse derde
weg als synoniemen. Maar om te beginnen kent Nederland natuurlijk
helemaal geen sociaal-democratische (meerderheids)regering en het
valt ook zeer te betwijfelen of de PvdA wel voor de derdeweg model
mag staan. Eerder is die van toepassing te verklaren op de ‘beleidsre-
sultante’ van Hollandse politieke en corporatistische coalitiepolitiek
als geheel: het langjarige (cda)groen-paarsepoldermodel als derdeweg
avant-la-lettre.34

Verderop in de studie van Green-Pedersen e.a. wordt dan ook niet
voor niets gesproken van een gemengde regering van christen-demo-
cratenensociaal-democratenenvansociaal-liberalecoalities,daarmee
hetbeeld terechtonderuithalendalsof hetNederlandsehervormings-
model vooral een casus van sociaal-democratische modernisering zou
zijn. Duidelijk wordt juist in de beschrijving van de Nederlandse
Third Way at work (‘one of de main economic success stories of the
1990s’), dat er sprake is van een vrijwel ononderbroken hervormings-
proces in het Nederlandse beleid: sociaal-liberale coalities hebben
bijvoorbeeld ‘continued the changes in the institutional make-up of
the Dutch social security system that started under the christian de-
mocratic-social democratic government’ en zo is er meer.

Wim Kok als personificatie van het Nederlands mirakel

Wat vormt nu de kern van de zaak? Dat het paarse regeringsbeleid
grotendeels als voortzetting van het beleid van eerdere kabinetten
moet worden gezien. Nederland heeft gedurende lange tijd, met val-
len en opstaan en als uitkomst van sociaal-politieke strijd, een beleids-
mix ontwikkeld die gericht was op economische dynamiek, het be-
vorderen van een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie, een redelijke
inkomensverdeling en behoud van sociale zekerheid. Sinds het mid-
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den van de jaren negentig bleek deze receptuur vruchten af te werpen
in termen van de Nederlandse concurrentiepositie, werkgelegen-
heidsgroei en de gezondmaking van de overheidsfinanciën.

Paars is in grote continuïteit verbonden met de eerdere christen-
democratisch/liberaleof christen-democratisch/sociaal-democratische
kabinetten-Lubbers, waar het gaat om de ontwikkeling van deze be-
leidsmix, die nu juist tot stand kon komen dankzij het internationaal
zobewierookteduurzameHollandseaanpassingsvermogen.Decock-
tail van regeringsbeleid –van sanering van de overheidsfinanciën en
activerend arbeidsmarktbeleid tot de herziening van de sociale zeker-
heid vanuit volumebeheersings- en uitvoeringsperspectief: het zijn
alle constanten uit de langdurige periode van het Nederlandse ‘be-
leidsleerproces’, zoals dat uitgebreid wordt geanalyseerd als ‘Neder-
lands mirakel’ door Visser en Hemerijck.

In het Nederlandse sociaal-economische bestel ontstond een even
massieve als broze beleidsconsensus, eerst cirkelend rond hetAkkoord
van Wassenaar, later rond twee baanbrekende rapporten: Een werkend
perspectief. Arbeidsparticipatie in de jaren ’90 (1990) van de wrr en later
het Rapport van de Parlementaire Enquete-commissie Uitvoeringsorganen
SocialeVerzekeringen (de commissie-Buurmeijer, 1993). Die consensus
was massief waar het ging om het centraal stellen van arbeidspartici-
patie (‘werk, werk en nog eens werk’) in arbeidsmarktbeleid en ar-
beidsverhoudingen, om de gezondmaking van de overheidsfinanciën
en om volumebeheersing in de sociale zekerheid. Maar die consensus
was broos waar het ging om uitvoerings- en beheersvraagstukken in
diezelfde sociale zekerheid.

In tegenstelling tot loonmatiging vonden de ombuigingen en insti-
tutionele hervormingen in de sociale zekerheid plaats in weerwil van
de sociale partners. Anders dan op het terrein van de arbeidsverhou-
dingen, waar van een relatief harmonieus poldermodel kan worden
gesproken, zien we op het terrein van de sociale zekerheid juist geen
consensus, maar strijd en dispuut. Politiek en sociale partners stonden
hier tegenover elkaar. Dat valt te zeggen: de politiek was in lijn met
de uitkomsten van de commissie-Buurmeijer ervan overtuigd geraakt
dat er aan een ‘corporatistische ontvlechting’ bij uitvoering en toe-
zicht in de sociale zekerheid niet te ontkomen viel, maar dit stond
haaks op de opvattingen van de sociale partners. ‘Toen de paarse coa-
litie werd gevormd, was iedereen doordrongen van de evidente
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noodzaak om de schaduw van de hiërarchie te herstellen ten koste
van de bipartiete corporatistische organisatie van de sociale zeker-
heid.’35

En het is deze Shakespeariaanse dialectiek van consensus en strijd
tussen staat/politiek en sociale partners, naar gelang de verschillende
beleidsdomeinen–arbeidsverhoudingen, arbeidsmarktbeleid of so-
ciale zekerheid–die het karakter en de continuïteit van het Neder-
lands model zo sterk kenmerkt. ‘Primaat van de politiek’ en consen-
susgericht, draagvlakzoekend poldermodel: ze hebben elkaar altijd
begeleid, bestreden en aangevuld. Er ging en gaat heel wat conflictstof
en strijdonderdatogenschijnlijkzoharmonieuzepoldermodel schuil,
maar dat is bepaald geen noviteit van paars. Onder de kabinetten-
Lubbers was er reeds sprake van een verhouding van frères-ennemis
tussen politiek en sociale partners: akkoorden in de Stichting van de
Arbeid vielen samen met grote vakbondsacties; dumping van minder
productieve werknemers in de wao ging hand-in-hand met ser-in-
tentieverklaringen over volumebeheersing in de sociale zekerheid.

Paars voegde zich in dit ambigue aanpassingsproces en vormde
geen trendbreuk. Het nam uiteindelijk geen afscheid van het neocor-
poratistisch poldermodel, maar was onderdeel van een breed en lang-
durig gegroeide politieke consensus. De overlegeconomie werd als
absoluut noodzakelijke voorwaarde gezien voor de (paarse) kernop-
dracht ‘werk, werk en nog eens werk’, terwijl voor de modernisering
van de sociale zekerheid het ‘beleidsleerproces’, zoals door Visser en
Hemerijck uitvoerig geschetst, een andere richting wees. Alle politie-
ke partijen wensten hierbij uiteindelijk hun primaat over de belange-
norganisaties te laten gelden, na gebleken wanbeheer in het verleden
door werkgevers en werknemers. Zo werd de Wet op de Organisatie
van de Sociale Verzekeringen uit 1953 gewijzigd. Er werd gebroken
met de erfenis van bipartiet bestuur en de tripartiete SocialeVerzeke-
ringsraad werd vervangen door onafhankelijk toezicht.

Paars week per saldo, waar het om haar staat/markt-denken gaat,
niet wezenlijk af van het cda. Qua ideologisch-programmatische
oriëntatie heeft het cda weliswaar altijd een alternatief willen bieden
naast en tegenover staat en markt, met haar nadruk op civil-society-
noties al dan niet in de vorm van de ideologie van de verantwoorde-
lijke samenleving, maar veel verder dan zondagse programmaretoriek
is dit toch zelden gekomen. Op het terrein van de sociale zekerheid
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koos uiteindelijk ook het cda voor het perspectief van uitvoering en
beheersing en werden aloude ideologische noties verruild voor tech-
nocratisch pragmatisme. Ook nu weer houdt het oppositionele cda
er een sterk postmaterialistisch zelfbeeld op na, waarbij men zich sterk
afzet tegen tweedimensionaal staat/marktdenken, de 24-uursecono-
mie en de operatie marktwerking, daarbij gemakshalve negerend dat
het succesvolle cda onder Lubbers, Ruding, Van Rooy, Andriessen
en Rutten juist aan de wieg van dit type ontwikkelingen stond.36

Aan de andere kant zien we in de gelederen van PvdA en vvd een
tegengestelde ontwikkeling. Werd eerst door sommigen herstel van
het primaat van de politiek als doelstelling geformuleerd (waarvan
hierboven alwerd uiteengezet, dat hetNederlands model per definitie
een paradoxale combinatie betreft van politiek primaat en poldermo-
del); daarvoor trad spoedig in de plaats een praktische aanvaarding, zo
niet herwaardering, van het consensusgeoriënteerde poldermodel.
Alsof de lof die vanuit het buitenland aan het Nederlands model werd
toegezwaaid nodig was om de ogen te openen voor de verdiensten
van het Hollands-corporatistische aanpassingsmechaniek. Men zou
kunnen stellen, dat juist het mislukken van het aanvankelijk nage-
streefde herstel van het primaat van de politiek door enkele paarse
politici, de dominantie van het Nederlandse aanpassingsmodel–van
Katzenstein tot het Akkoord vanWassenaar–bij uitstek demonstreer-
de. Zoals ook aanmerkelijk veelzeggender dan de vvd-motie inzake
de niet langer verplichte ser-adviesaanvraag (in de praktijk daarna
kwam er juist des te meer ‘vrijwillige’advisering) is, dat de vvd, bij
monde van een rapport van de Teldersstichting–waar voorheen ge-
zworen werd bij Angelsaksische marktdynamiek en bij het ‘midatlan-
tisch model’ – zich neerlegde bij het poldermodel als specifiek voor
Nederland goed werkende moderniseringsroute. Men wenst ‘niet
langer een verschuiving van de economische orde in Nederland in de
richting van de Verenigde Staten’, maar herwaardeert het ‘coördina-
tieperspectief ’ ten opzichte van het ‘vrijemarktperspectief ’.37

Kortom, paars trad in de al uitgesleten voetpaden van het on-going
aanpassings- en transformatieproces, waar de Nederlandse samenle-
ving al sinds 1982 volop mee gepreoccupeerd was.

Nu is continuïteit op het niveau van opeenvolgend regeringsbeleid
op zichzelf niet verbazingwekkend. Zelfs in politieke meerderheids-
stelsels is er sprake van een grote mate van continuïteit, al was het
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maar door lange wetgevingstrajecten of door de permanente aanwe-
zigheid van de overheidsbureaucratie. In coalitiestelsels is de ‘politieke
overlap’ per definitie nog sterker. In dit verband is illustratief een van
de verklaringen die Visser en Hemerijck geven voor de continuïteit
in het Nederlands overheidsbeleid: ‘Het is niet zonder betekenis dat
in de afgelopen vijftien jaar alle grote politieke partijen, van links tot
rechts, op enig moment regeringsverantwoordelijkheid hebben ge-
dragen voor de pijnlijke ombuigingen in de sociale zekerheid.’

De politicoloog Arend Lijphart heeft in zijn meest recente boek
laten zien dat dergelijke pijnlijke ingrepen in consensual democracies, dat
wil zeggen landenmet coalitiestelsels, uiteindelijk ‘kinder andgentler’
uitpakken dan in landen met een zogenaamd Westminster meerder-
heidsstelsel.38 Nederland zou men in deze termen hyper-consensueel
kunnen noemen; immers hier is de cultuur van consensus en coalitie-
vorming tot diep in de samenleving gepenetreerd. Corporatisme,
opgevat als permanente concertatie van belangengroepen, als ‘incor-
poration of interest groups into the process of policy formation’ (Phi-
lippe Schmitter) of als politieke ruil tussen de democratische staat en
particuliere belangenorganisaties, is niet minder dan een Nederlands
geestesmerk (Johan Huizinga), met diep in het verleden tastende his-
torische wortels: ‘De participatie van niet-statelijke actoren is een
onderscheidend kenmerk van het Nederlandse beleidsbestel. In Ne-
derland puzzelen en poweren politieke gezagsbekleders en topambtena-
ren niet alleen; kennis en macht worden gedeeld met (semi-)over-
heidsorganisaties en overleg- en adviesorganen, waar georganiseerde
belangen elkaar ontmoeten en met elkaar en het overheidsbelang de
beleidsruimte delen.’39

We zien trekken van dit Nederlandse model weerspiegeld in een
sterke continuïteit in actoren bij de beleidsvorming. Het meest duide-
lijk betreft dit Wim Kok, die in persoon toch zo’n beetje het Neder-
lands mirakel moet worden genoemd. Van vakbondsondertekenaar
van het Akkoord van Wassenaar uit 1982 tot minister van Financiën
in een hardvochtig saneringskabinet-Lubbers iii en tot minister-pre-
sident van twee coalities die een heus banenwonder mochten oog-
sten, is hij de constante factor geweest van het Nederlandse Model.
Een leven lang, in vele verschillende functies en gedaanten aan de
nationale onderhandelingstafels van ser, Stichting van de Arbeid en
Trêveszaal. Hij is daarmee, om het academisch te zeggen, het proto-
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type van een ‘democratisch-corporatistisch’ leider. In termen van
Katzenstein: ‘Democratic corporatism operates on two tiers: the de-
mocratic tier and the corporatist tier. Political leaders of parties, inte-
rest groups, government agencies, the legislature, and the cabinet al-
ways operate on both levels. The cumulation of roles by the same
political elite–so distinctive of the small European states–strengthens
a complex web of political relations between the two tiers.’ 40 Als er
nu iemand bij het grensverkeer tussen beide lagen of domeinen be-
trokken is geweest, die van democratische politiek en van overleg-
economie, dan was het wel Wim Kok. Aan den lijve heeft hij ook de
pijnlijk-tragische complexiteit van het Nederlands model ondervon-
den: de wao-crisis, toen politiek, electoraat en sociale partners voluit
op elkaar botsten en een hevige tijdelijke kortsluiting in het Neder-
landse overleg- en onderhandelingsmodel veroorzaakten.

De hardnekkige continuïteit van het Nederlandse regeringsbeleid
schuilt hem daarnaast ook in andere instituties: op de eerste plaats
uiteraard de neocorporatistische spelregels van de overlegeconomie.
Maar er valt ook te denken aan zoiets als de beleidsconsensus in de
departementale bureaucratie inzake de sanering van de overheidsfi-
nanciënof hetherstel vandeNederlands internationale concurrentie-
positie.Verder is daar de enkelvoudige wijsheid van het Centraal Plan
Bureau (cpb) – tegenover de vijfvoudige wijsheid van de vijf ‘wijze’
economische adviesinstituten in een land als Duitsland–met zijn ‘on-
partijdig-neutrale’ vooruitberekeningen en adviezen; of de dwingen-
de receptuur van organisaties als de oeso, waarmee de internationale
beleidselite in het licht van de vigerende economische opvattingen
(‘Washington consensus’) nationale beleidsmakers ‘monitoren’ en
beïnvloeden.

Paars: de ‘verpoldermodellisering’ van politieke verhoudingen?

Paars demonstreert, bedoeld en onbedoeld, de continuïteit en domi-
nantievanhet aanpassingsmodel vandeNederlandseverzorgingsstaat.
Het toont de institutionele robuustheid of path-dependency die een
kleine open handels- en diensteneconomie als Nederland min of
meer noodgedwongen lijkt te moeten kenmerken: het nastreven van
een zo optimaal mogelijke nationale concurrentiepositie op de Euro-
pese en wereldmarkt via beleidsmixen die pogen zowel werkgevers,
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werknemers als electoraat zo optimaal mogelijk tevreden te stellen.
In plaats van als anomalie is paars dan ook veeleer op te vatten als

het product of de resultante van het consensusgerichte besluitvor-
mingsmodel dat de Nederlandse sociaal-economische beleidselites
ontwikkelden. Paars moet worden opgevat als bestanddeel van het
zogenaamde Nederlandsemodel van kooperative Modernisierung (Wolf-
gang Streeck).

Paars staat, zo zou men naar analogie van de arbeidsverhoudingen
kunnen stellen, voor ‘corporatisme’ op politiek niveau: paars als de
politieke expressie van het consensusgerichte poldermodel. Paars zou
er zo wel eens het bewijs van kunnen zijn dat, naast de sociaal-econo-
mische- en arbeidsverhoudingen, er nu ook sprake is van een ‘verpol-
dermodellisering’ van de politieke verhoudingen. De overlegecono-
mie heeft zich uitgebreid tot, met een lelijke term, ‘overlegpolitiek’.

In het klimaat van een overlegeconomie waarin permanent onder-
handeld wordt over de aanpassing van de Nederlandse verzorgings-
staat aan gewijzigde omstandigheden, was de wederzijdse uitsluiting
door vvd en PvdA obsoleet geworden en de polarisatie van de jaren
zeventig overleefd geraakt. Niet meer dan een curieuze uitzonde-
ringsperiode in een ‘landvankleine gebaren’, dat lijdelijkheid en con-
sensus in de collectieve genen geschreven heeft?

De bestaansvoorwaarden en totstandkoming van paars mochten
dan ongewoon en precedentloos zijn, de beleidscontext waarbinnen
paars tot stand kon komen was dat allesbehalve. Dat levert de paarse
paradox op: paars is qua samenstelling een ongewoon kabinet en qua
regeringsbeleid een o-zo-gewoon kabinet.

De conclusie moet luiden, dat de paarse coalitie niet de voorwaarde
tot iets nieuws was, maar vooral het product van eerdere ontwikke-
lingen. Zo kan men paars opvatten als het slotakkoord van ‘polarisatie
in consensusland’, waarmee een afscheid gemarkeerd wordt van de
ideologische jaren zeventig, dat schijnbare Fremdkörper in de Neder-
landse politieke cultuur. Paars, kortom, dient opgevat te worden als
variatie op het Nederlandse aanpassingsmodel. Of, in termen van het
doorVisser en Hemerijck zo uitgebreid in Een Nederlands Mirakel be-
schreven ‘beleidsleren’ in de verzorgingsstaat: paars is meer een leer-
ling dan een leraar geweest in het ‘beleidsleerproces’ van de Neder-
landse verzorgingsstaat, laat staan één met nieuwe frisse lesmethoden.
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Tot slot

‘Paars in internationaal perspectief ’ levert een onuitwisbaar beeld op
van politiek die zit ingeklemd tussen internationale druk en nationale
filters, tussen de wetmatigheden en dynamiek van internationale ont-
wikkelingen en sociaal-economische Sachzwang aan de ene oever, en
padafhankelijke nationale aanpassingsprocessen met een ijzeren grip
van een technocratische beleidsgemeenschap aan de andere oever.41

Een klempositie tussen convergerende en divergerende krachten en
tussen politiek handelingsvermogen en overerfde maatschappelijke
problemen en instituties.

Daarbovenop verschijnt de politiek nog als ‘boksbal’ tussen zwe-
vende electoraten, de eisen die media- en campagnelogica stellen en
de electoraal-sociologische uniformiteit van de postindustriële mid-
denklassesamenlevingen van het Westen.

Te midden van dit krachtenveld is die politiek het meest succesvol,
zo kan aan de hand van Katzenstein, Lijphart en het Nederlands Mi-
rakel vanVisser en Hemerijck worden betoogd, die innovatie en aan-
passingsvermogen bewerkstelligt door maatschappelijk draagvlak na
te streven, en op democratisch-corporatistische overleg- en onder-
handelingsmechanismen te koersen. En dit geldt in een wereld in
permanente flux vermoedelijk niet langer alleen ‘Small States in
World Markets’, maar ook de ‘Big Ones’. De politieke machtspara-
dox lijkt hier dat alleen politiek die macht deelt over enig politiek
handelings- en mobilisatievermogen kan blijven beschikken.

Wat een stuk over paars en het innovatieve paradigma van de Der-
de Weg voor de Europese sociaal-democratie beloofd had te zullen
zijn, eindigt in een analyse waarin een conceptie als de Derde Weg
eerder als een bezweringsformule moet worden gezien–en dat is te-
gelijk de zwakte en kracht ervan–om de netelige positie waarin de
politiek zich bevindt deels aan het oog te onttrekken, deels te bevesti-
gen en deels te overstijgen.

De vrijheidsgraden van de politiek zijn er, aan het begin van de
eenentwintigste eeuw, niet talrijker op geworden.
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jan peter balkenende

Groen over paars. Over de heroriëntatie van het cda

1. De ‘onttovering’ van paars

‘Onttovering’. De journalist Max van Weezel gebruikte deze term
eind 2000 in het kerstnummer van Vrij Nederland om het paarse beleid
te typeren. Het idee, dat na het vertrek van de christen-democraten
van het regeringspluche alles anders zou worden, is stukgelopen op
paars pragmatisme en de vervaging van paars tot lila. Van Weezels
oordeel is niet mild: ‘Paars is er niet in geslaagd een coherente,
sociaal-liberale visie op de toekomst van Nederland te formuleren.
Het radicale elan van 1994 heeft na zes jaar tijd plaats gemaakt voor
de onttovering van Paars... Ideologisch blijkt deze coalitie zo leeg als
een vat.’1 Naderhand schreef Van Weezel, samen met Michiel Zon-
neveld, eveneens in vn drie kritische evaluatieartikelen over zeven
jaar paars, met koppen als ‘Paars, een liefde die over is’ en ‘Grauwslui-
ers over Paars. De gemiste kansen van het kabinet-Kok’.2 Onttove-
ring is voor Max van Weezel dus een uitdrukking van teleurstelling.

Eerder schreef Willem Witteveen, voorzitter van de beginselpro-
gramcommissie van de PvdA, eveneens over onttovering, maar dan
over die van de sociaal-democratie.3 Anders danVanWeezel, bedoelt
Witteveen de term juist in positieve zin te gebruiken. Het voorgestel-
de beginselprogram–dat overigens door het PvdA-congres in maart
2001 werd verworpen – bepleitte een ‘onttovering’ van de sociaal-
democratie, omdat er ‘geen marsroute naar utopia is’, omdat beginse-
len ‘open geformuleerd moeten worden’ en omdat daarbij ‘een realis-
tischer visie op de maakbaarheid van de samenleving’ past.Witteveens
werkstukbrakmet dehooggestemdeverwachtingenvanhet beginsel-
programma uit 1977 en betekende aldus geen groot verschil met het
‘afschudden van ideologische veren’ waarop premier Kok het patent
heeft.

De twee beelden van onttovering zijn intrigerend omdat ze aange-
ven dat paars kennelijk fors aan aantrekkelijkheid heeft ingeboet en
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dat de PvdA zich genoodzaakt ziet zich te bezinnen op haar politieke
toekomst en haar inbreng in het debat over de samenleving van de
eenentwintigste eeuw. Maar ook zijn de beelden opmerkelijk omdat
zeven jaar paars regeren op het eerste oog redelijk probleemloos is
verlopen. De zeer gunstige economische ontwikkeling zorgde voor
voldoende financiële smeerolie in de coalitie waardoor mogelijke
conflicten met extra geld konden worden opgelost. De verhoudingen
in de coalitie zijn– incidenten daargelaten– redelijk harmonieus ge-
bleken. De overheidsfinanciën raken steeds beter op orde en ombui-
gingen hebben–althans voorlopig–plaatsgemaakt voor het verdelen
van meevallers. Werkloosheid is omgeslagen in het probleem van
schaarste op de arbeidsmarkt. Met de tevredenheid van de consument
is het doorgaans niet slecht gesteld. Paarse bewindslieden blijken veel-
al communicatief te zijn ingesteld en het vertrouwen in de premier
is aanzienlijk.

Ondanks al deze positieve aspecten is de paarse Schwung er van af.
PvdA en vvd hoeven zich om de opiniepeilingen nog geen zorgen
te maken, maar het vertrouwen in de huidige coalitie is tanende.
Steeds duidelijker klinkt de kritiek op tekorten in de collectieve sec-
tor, met name bij zorg en onderwijs, die het gevolg zijn van bewust
gevoerd beleid. Hoewel de oplossing van de perikelen rondom het
huwelijk van de kroonprins en de besluitvorming over de financiële
kaders voor de jaren 2001 en 2002 voeding gaven aan de gedachte dat
nu de weg was geëffend voor de vorming van paars iii, lijkt er deson-
danks niet veel voor nodig of het paarse avontuur loopt ten einde.
Een aanzienlijk deel van de PvdA Tweede-Kamerfractie gaf de wen-
selijkheid daarvan trouwens ook al aan.4 Het probleem waarmee de
paarse coalitie kampt, is dat zij ten opzichte van de gestelde doelen
eigenlijk is uitgeregeerd, maar niet in staat blijkt een perspectief bie-
dende toekomstoriëntatie te ontwikkelen. Evidente problemen in de
sfeer van onderwijs en zorg worden ten dele wel met financiële mid-
delen (‘miljarden’) afgekocht, maar niet wezenlijk opgelost. De agen-
da van de samenleving zou wel eens een andere kunnen zijn dan die
van de paarse coalitie.

In deze bijdrage zal naar zeven jaar paars worden gekeken vanuit
christen-democratische optiek. Drie thema’s staan in dit hoofdstuk
centraal. In de eerste plaats wordt ingegaan op de politieke omwente-
ling in 1994. De paarse samenwerking kan niet los worden gezien van
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de gezamenlijk gedeelde wens van de drie betrokken partijen om ook
het cda eens in de oppositiebankjes te zien belanden en van het elec-
torale drama dat het cda over zichzelf in 1994 had uitgeroepen.
Waaruit bestond het paarse elan en welke ontwikkelingen tekenden
zich af in cda-kring? Daarbij zal in het bijzonder worden stilgestaan
bij de heroriëntatie op hun politieke missie door de christen-demo-
craten. De oppositiejaren zijn vooral benut voor de ontwikkeling van
nieuwe ideeën die hun weg vonden in documenten als het rapport
‘Nieuwe wegen, vaste waarden’ (1995) en het verkiezingsprogram
‘Samenleven doe je niet alleen’ (1998).

In de tweede plaats wordt, mede tegen de achtergrond van de chris-
ten-democratische visieontwikkeling, stilgestaan bij de vraag wat ze-
ven jaar paars heeft opgeleverd in termen van beleidsinhoudelijke en
bestuursorganisatorische resultaten. Is paars ideologisch inderdaad zo
leeg als een vat of heeft paars juist wel eigen politieke kenmerken? De
aandacht gaat uit naar drie kwesties: de paarse visie op de maatschap-
pelijke orde en de verantwoordelijkheidsverdeling; het al dan niet
anticonfessionele karakter van paars en de bestuursstijl van de paarse
coalitie. In dit verband zal ook worden ingegaan op de bijzondere
verantwoordelijkheid van de PvdA voor het gevoerde beleid.

In de derde plaats komt de vraag aan de orde of een voortzetting
van paars in de rede ligt of dat er juist behoefte is aan een ander poli-
tiek perspectief. Daarbij zal tevens worden ingegaan op de oppositie-
rol van het cda en de toekomstperspectieven voor de christen-demo-
cratie.

2. De politieke omwenteling van 1994

De aanvankelijk haperende maar uiteindelijk toch gelukte start van de
paarse coalitie in 1994 markeerde een nieuw fenomeen in de Neder-
landse politiek.Voor het eerst sinds lange tijd werden christen-demo-
craten uit het regeringsbastion verdreven. Langer dan de communis-
ten in het Kremlin hadden zij stand gehouden in het regeringshart van
Den Haag. Zowel het forse zetelverlies als de instabiliteit binnen de
partij maakten een andere regeringssamenstelling onvermijdelijk. In
diverse publicaties met welluidende titels als De stranding, De honden
blaffen en De rogge staat er dun bij is dit alles uitvoerig beschreven.5 Het
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oordeel is niet mild en er wordt uitvoerig verslag gedaan van de over-
gang van een positie van macht en hoogtepunten naar een situatie van
catastrofe enverval.Ookde lastigeoppositiejarenkomen ruimschoots
aan de orde. De val van het cda maakte een vernieuwing van de po-
litieke verhoudingen mogelijk en ook noodzakelijk; een vernieuwing
waarop reeds geruime tijd in het Des Indes-beraad door PvdA’ers en
vvd’ers was gepreludeerd en waarop d66 zo lang had gehoopt. Pre-
mier Kok maar ook andere sociaal-democraten gaven aan dat het bij
paars ging om een ‘gewoon’ kabinet. Het was er dus in eerste aanleg
niet om te doen per se zonder het cda te regeren. Koks persoonlijke
vereenzelviging met paars kwam overigens wel naar voren bij de vor-
ming en het functioneren van het tweede paarse kabinet in 1998.

Euforie en twijfels in paarse kringen

Anti-cda-sentimentenzullenzonder twijfelwelhunmachtspolitieke
invloed hebben gehad, maar voor politiek elan is dat uiteraard onvol-
doende. Politiek elan ontstaat niet door zich af te zetten tegen de an-
der, maar alleen door het hebben van eigen idealen en beleidsvisies;
dat geldt evenzeer voor de cda-loze coalitie als voor het cda zelf.
Nu werden de verwachtingen over de eerste paarse coalitie wel ge-
dempt door politieke routiniers als premier Kok, zoals er ook twijfels
konden worden beluisterd of de tot dan toe voor onmogelijk gehou-
den regeringscombinatie de eindstreep wel zou halen. Wat daarvan
ook zij, elan kon de paarse coalitie aanvankelijk niet worden ontzegd.
Het motto was ‘werk, werk en nog eens werk’. De stroperigheid van
de overlegeconomie diende plaats te maken voor ‘herstel van het pri-
maat van de politiek’ aan de ene kant en ‘versterking van marktwer-
king en concurrentie’ aan de andere kant.Versterking van marktwer-
king werd overigens ook al bepleit door het derde kabinet-Lubbers,
met de bewindslieden Koos Andriessen en Yvonne van Rooy op het
Ministerie van Economische Zaken. In de paarse coalitie bleek vooral
de marktwerking op zo ongeveer alle beleidsterreinen inspiratie te
bieden; denk aan de operatie ‘Marktwerking, deregulering en wetge-
vingskwaliteit’ (mdw). De rol en de keuzevrijheid van het individu
dienden sterker op de voorgrond te worden geplaatst. De aandacht
voor het maatschappelijk middenveld, later ook wel aangeduid als de
‘civil society’, nam duidelijk af.Voorts moest er ook nog staatsrechte-
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lijkwordenvernieuwd.Opmedisch-ethischterrein leek liberalisering
in het verschiet te liggen. De beleidsstijl zou gekenmerkt moeten
worden door openheid.Verder zou er gebroken moeten worden met
een financieel beleid dat –vooral in de periode van Kok als minister
van Financiën–tot onrust (lees: voortdurende ombuigingen) had ge-
leid.Via het Zalmkader kwam die rust er aanvankelijk ook. Het totaal
aan intensiveringen was in Kok i vergeleken met Kok ii nog beschei-
den. Op het belang van lastenverlichting werd eindeloos gehamerd.6

Het paarse elan verflauwde echter bij de vorming van Kok ii. Er
was geen motto. Het vertrouwen in de markt begon te tanen. De
betekenis van staatsrechtelijke vernieuwing school in feite vooral in
het d66 maar mee te krijgen. Het uitgavenkader werd zo zeer opge-
rekt dat tegen de achtergrond van de toen dreigende Azië-crisis er
zelfs beeldspraken over het kabinet werden gebruikt als ‘het strijkje op
de Titanic’.Vanwege de aantrekkende economie en de bijbehorende
extra financiële middelen kon, na het bepaald niet imponerende eer-
ste jaar van de tweede kabinetsperiode van paars, met als dramatische
afsluiting de Nacht vanWiegel, tamelijk probleemloos worden door-
geregeerd en wel op een zakelijke en politiek niet erg bevlogen ma-
nier.

Het elan is weg, het paarse kabinet is inderdaad een gewoon kabi-
net geworden en paars loopt meer en meer op tegen de gevolgen van
het eigen beleid. Paars heeft in de afgelopen zeven jaren wel geoogst
–ook van wat vorige kabinetten hadden gepresteerd–maar heeft men
zelf ook gezaaid, en zo ja, wat?

Het cda na de wanorde van 1994

De PvdA werd na de vorming van het paarse kabinet meegetrokken
in het neoliberale spoor van individualisering, lastenverlichting en
marktwerking. Het sociaal-democratische ideaal van solidariteit
kwam op een lager pitje. De jaren van oppositie zijn door het cda–
partij, fractie en Wetenschappelijk Instituut – juist benut voor een
heroriëntatie op de eigen positie en daartoe was ook alle aanleiding.
Dieheroriëntatiehadvooralbetrekkingopdechristen-democratische
visie op samenleving en overheid.

Pregnant kwam dit naar voren bij het strategisch beraad binnen het
cda onder leiding van oud-eurocommissaris Frans Andriessen. Dit
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beraad leidde tot het rapport Nieuwe wegen, vaste waarden dat eind 1995
verscheen. In dit geschrift werd de politieke positionering van het
cda helder gemarkeerd: ‘Centraal in de visie van de christen-demo-
cratie staat dat mensen hun vrijheid, verantwoordelijkheid en idealen
alleen in samenwerking met anderen kunnen realiseren. Markt en
overheid zijn nodig, maar de samenleving gaat daar niet in op. Inte-
gendeel, markt en overheid komen uit de samenleving voort. De
markt zorgt ervoor dat het handelen van vrije en verantwoordelijke
mensen op elkaar is afgestemd. De overheid is nodig om de samenle-
ving bijeen te houden en conflicten te beslechten. De overheid is
onmisbaar om gemeenschappelijk handelen te ordenen en zodanig
richting te geven, dat publieke gerechtigheid en solidariteit het resul-
taat zijn. Maar de samenleving, dat zijn de mensen die in verscheiden-
heid, en met verschillende belangen, gezamenlijk vorm geven aan de
waarden waarnaar zij leven: in gezinnen, in verbanden, bedrijven en
organisaties, en in het verkeer daartussen. Overheid en markt zijn
beide dienstbaar aan de samenleving en de mensen daarin. Al is de
gemeenschap niet mogelijk zonder een overheid die stimuleert en
beschermt, zij is meer dan politiek alleen. Bij alle verandering die
nodig is, zijn mensen en hun samenleving zowel voorwaarde, ijkpunt
als doel.Waar de menselijke maat ontbreekt, verliezen mensen hou-
vast. Ook inventiviteit en aanpassingsvermogen kunnen niet gedijen
in grote anonieme verbanden en in een klimaat van onzekerheid. Zij
vragen juist om persoonlijke verantwoordelijkheid, een kader van
zekerheid en een uitdagende omgeving. Mensen moeten zich
‘‘thuis’’, veilig en niet-uitgesloten weten in de samenleving waar zij
deel van uitmaken. Ieder mens telt.’

Vanuit deze intenties werd een pleidooi gevoerd voor een ‘waar-
den’volle samenleving, een veilige maatschappij, participatie door
iedereen, een duurzame samenleving en een solide overheid. Op basis
van ‘Nieuwe wegen, vaste waarden’ en de partijpolitieke discussie
daaromheen kon het in februari 1998 vastgestelde verkiezingspro-
gramma Samenleven doe je niet alleen worden geschreven. Dit program
zet sterk in op de rol van gemeenschappen en het primaat van de sa-
menleving. Er werd een pleidooi gevoerd om het mdw-denken om
te buigen naar maatschappelijke verantwoordelijkheid, zelfregulering
enwetgevingskwaliteit.Debetekenis van lastenverlichtingwerdgere-
lativeerd ten gunste van verbetering van de kwaliteit van collectieve
voorzieningen.
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In deze heroriëntatie kunnen drie centrale accenten worden waar-
genomen. In de eerste plaats wordt sterk gekoerst op het kompas van
het gemeenschapsdenken.7 Het denken is duidelijk communitaristisch
gekleurd en er bestaan raakvlakken met opvattingen van wetenschap-
pers als Etzioni, MacIntyre, Selznick, Zijderveld en Hirsch Ballin.
Bijzondere aandacht ging in dat kader uit naar een vernieuwing van
gezins- en familiebeleid, bijvoorbeeld in het rapport ‘De verzwegen
keuze van Nederland. Naar een christen-democratisch familie- en
gezinsbeleid’ (1997) en de nota ‘Ruimte voor elkaar. Een nieuwe
balans tussen scholing, arbeid, zorg en vrije tijd’ (2000). De laatste
jaren is dit denken verder uitgewerkt in de vorm van het levensloop-
beleid. Mensen moeten in de verschillende fasen van hun leven eigen
keuzes kunnen maken die bij die fase het beste passen. In dat kader is
het verschraald denken om louter te kijken naar de positie van het
individu. Oog hebben voor gemeenschappen impliceert ook dat men
oog heeft voor huishoudens. Onderzoeken van de Nederlandse Ge-
zinsraad hebben laten zien dat wanneer er kinderen in een gezin ko-
men er evident sprake is van een inkomensprobleem, de zogenaamde
‘gezinsdalproblematiek’. Ook is meer aandacht nodig voor zaken als
stress en het hebben van tijd en aandacht voor elkaar. Juist de positie
van jonge gezinnen maakt duidelijk dat economische zelfstandigheid
van het individu niet de enige maat kan zijn. Als, zoals recent in Am-
sterdam werd gesignaleerd, een alleenverdienershuishouden te veel
verdient om in aanmerking te kunnen komen voor sociale woning-
bouw en te weinig om een huis te kunnen kopen, is er in onze sa-
menleving iets fundamenteel mis.

Het perspectief van de maatschappelijke en financiële positie van
huishoudens noopt tot een doordenking van het inkomensbeleid.
Onder meer vanwege het bestaan van armoedevallen is het loonge-
bouw tussen minimum en modaal en zelfs middeninkomens sterk
ineengedrukt. Kosten die in het bijzonder van invloed zijn op de
koopkracht van huishoudens hebben met name te maken met wonen,
gezondheidszorg en de aanwezigheid van kinderen. Om tot een
rechtvaardiger inkomensbeleid te komen is in het cda het idee ont-
wikkeld om–binnen een aantal randvoorwaarden–te komen tot een
lastenmaximering per huishouden voor de genoemde drie kostencate-
gorieën. Huishoudens hoeven in dat geval niet meer dan een bepaald
percentage van hun inkomen aan deze kostenposten te betalen. Het
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gaat om de rapporten ‘De moeite waard’ (1998) en ‘Gericht en recht-
vaardig’ (2000). De lastenmaximering kan gestalte krijgen via fiscale
heffingskortingen, waarmee wordt aangesloten bij de systematiek van
het nieuwe belastingstelsel. Dit systeem zal bovendien veel nodeloze
bureaucratie kunnenwegnemen.Het aspect vangezinsvriendelijkheid
en draagkracht is nadrukkelijk ingebracht tijdens het debat over het
nieuwe belastingstelsel en in het rapport ‘Herstel van draagkracht’
(2000).

Gemeenschappen functioneren pas wanneer zij door mensen wor-
den gedragen. Om die reden omvat participatie meer dan alleen deel-
name aan betaalde beroepsarbeid, hoe wezenlijk die uiteraard ook is.
Het gaat evenzeer om vrijwillige inzet ten behoeve van de samenle-
ving. Bij het debat over de 24-uurseconomie was dit ook een van de
essentiële elementen. Zo wezen Lubbers en Bovenberg op het belang
van optimale arbeidsparticipatie, waarbij ook oog is voor niet-betaal-
de activiteiten en vrije tijd, en dat is niet hetzelfde als maximale
arbeidsparticipatie. In meer algemene zin is in cda-kringen veel aan-
dacht besteed aan de vraag wat de menselijke maat behoort te beteke-
nen. Dat leidde tot kritiek op processen van schaalvergroting; proces-
sen waar de partij–zo erkende zij ook–zelf bestuurlijke verantwoor-
delijkheid voor heeft gedragen.

In de tweede plaats worden steevast pogingen ondernomen om het
denken dat ten grondslag lag aan authentiek christen-democratische
noties als soevereiniteit in eigen kring en subsidiariteit te vitaliseren
en toe te passen op een sterk veranderende samenleving. De centrale
gedachte is dat mensen meer zijn dan consumenten of kiezers; zij zijn
verantwoordelijke personen die in samenwerking met anderen vorm
en inhoud geven aan de samenleving. Er dient dus ruimte te zijn voor
maatschappelijk initiatief en maatschappelijke verbanden. In de jaren
tachtig kreeg dit denken vorm in rapporten als ‘Van verzorgingsstaat
naar verzorgingsmaatschappij’ (1983).Vanaf het midden van de jaren
negentig wordt vooral gedacht vanuit de verantwoordelijkheid van
mensen zelf en vanuit hun keuzevrijheid. Met dit denken wordt een
dam opgeworpen tegen verantwoordelijkheidsusurpatie door de staat
–de christen-democraat Piet Hein Donner merkte in 1999 op: ‘Het
huidige denken in termen van primaat van de politiek is onverdraag-
zaam machtsdenken.’8 – en tegen de dominantie van commerciële
motieven van de markt. De slag die dus wordt gemaakt is dat de ver-
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antwoordelijke samenleving niet langer in eerste aanleg vanuit de
instituties maar vanuit mensen zelf wordt gezien. ‘Vraagsturing’ en
herstelde verantwoordelijkheid zijn daarbij trefwoorden.

In dat kader is de laatste jaren veel aandacht besteed aan het con-
cept van de ‘maatschappelijke onderneming’. Een maatschappelijke
ondernemingheeft eenverenigings-of stichtingsstructuur,deelt geen
winst uit, maar houdt deze in ten behoeve van het doel van de onder-
neming,maginvrijheidmaatschappelijknoodzakelijkgeachtegoede-
ren en diensten voortbrengen, kan waar nodig en voor zover EU-
rechtelijk toelaatbaar door de overheid worden gefaciliteerd, bijvoor-
beeld via belastingvrijstellingen. Met dit concept wordt het denken
in termen van staat of markt doorbroken en ontstaan er mogelijkhe-
den voor zelforganisatie door de samenleving. Op deze wijze kan ook
de band tussen beslissen, betalen en genieten worden hersteld. Bij
maatschappelijke ondernemingen kan worden gedacht aan pensioen-
fondsen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en
andere zorginstellingen, publieke omroepen enzovoort. De maat-
schappelijke onderneming is een instrument om de samenleving haar
vrijheid en verantwoordelijkheid terug te geven. Het idee van de
maatschappelijke onderneming werd aanvankelijk kritisch en met
scepsis ontvangen, maar inmiddels wordt de aantrekkelijkheid van
deze benadering meer en meer ingezien. Als voorbeeld kan de studie
Noch markt, noch staat. De Nederlandse non-profitsector in vergelijkend per-
spectief van het Sociaal en Cultureel Planbureau worden genoemd.9

Een uitwerking van dit concept is door het cda geleverd op het
gebied van de volksgezondheid. Als eerste partij kwam het cda met
een grensverleggende fractienotitie over de herziening van het stelsel
vangezondheidszorg: ‘Naarmeermenselijkemaat inde gezondheids-
zorg’ (1999).Vervolgens verscheen er een themanummer van Christen
Democratische Verkenningen ‘Goede zorg ontketenen’ (najaar 2000) en
tenslotte verscheen het rapport ‘Nieuwe regie in de zorg’ (2000). De
kern van de voorstellen bestaat uit vraagsturing ten behoeve van de
patiënt,vraagfinancieringenpersoonsgebondenbudgetten.Zorgaan-
bieders worden als maatschappelijke ondernemingen beschouwd. Er
worden nominale premies gehanteerd met inkomenscompensatie via
de lastenmaximering c.q. de heffingskorting. In risicosolidariteit
wordt voorzien door acceptatieplicht. De overheidsgreep door mid-
del van bureaucratisering zal aanzienlijk worden verminderd. De na-
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derhanddoordeSociaal-EconomischeRaadgepresenteerdevoorstel-
len vertonen belangrijke raakvlakken met het door het cda voorge-
stane stelsel.

In de derde plaats is, in het spoor van de notie van een ‘waar-
den’volle samenleving uit ‘Nieuwe wegen, vaste waarden’, op veel
terreinen gezocht naar de betekenis van de morele dimensie voor de
aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zo is in de nota ‘Samen
Nederland veiliger maken’ (1999) de kwestie van door burgers erva-
ren onveiligheid mede in het perspectief geplaatst van veiligheidsont-
wikkeling.Veiligheid is meer dan justitie en ‘blauw op straat’.Veilig-
heidsontwikkeling omvat het aanleren en bijbrengen van waarden en
normen via opvoeding en onderwijs, mentaliteitsverandering en ver-
antwoordelijkheidsbevordering. Een concreet voorbeeld van deze
benadering was het idee van de gezinscoach, die probleemgezinnen
bijstaat. Ook werd gepleit voor het betrekken van ouders bij halt-
projecten, die beogen kinderen die in de fout gaan weer perspectie-
ven te bieden. Zonder moreel besef zou criminaliteitsbestrijding wel
eens dweilen met de kraan open kunnen zijn. Een initiatief van de
Marokkaanse vaders in Amsterdam die hun kinderen welbewust in de
gaten houden bij het uitgaan is daarvan een goed en actueel voor-
beeld.

De morele dimensie komt vanzelfsprekend ook voluit naar voren
bij vraagstukkenopmedisch-ethisch terrein.Hier spelenzeergevoeli-
ge onderwerpen waar menselijke waardigheid, beschermwaardigheid
van het leven maar ook eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes
aan de orde zijn. Essentieel is het inzicht dat de praktijk niet de norm
mag bepalen, maar dat steeds rekening moet worden gehouden met
morele aspecten die medisch-technische aspecten te boven gaan.
Contouren van die benadering werden al gegeven in het rapport ‘Ge-
nen en grenzen’ (1992). Naderhand zijn er met name in de politieke
praktijk uitwerkingen gekomen. De waarde van duurzaamheid kwam
uitvoerig aan de orde in het rapport ‘Partners in duurzaamheid’
(2000).

Deze schets van de heroriëntatie binnen het cda geeft aan dat de
jaren van oppositie zijn benut om het ideeëngoed op orde te krijgen.
Daarbij staan perspectieven van gemeenschapsdenken, de vitalisering
van het verantwoordelijkheidsdenken en het benadrukken van de
morele dimensie van tal van maatschappelijke vraagstukken centraal.
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Deze oriëntaties zijn op te vatten als een moderne vorm van ‘archi-
tectonische maatschappijkritiek’. Ze zijn bedoeld als een alternatief
voor processen van verzakelijking, anonimisering, economisering en
voor een ordeningsparadigma dat te zeer gefixeerd is op staat en
markt.

3. Zeven jaar paars beleid en bestuur

De paarse ambities in 1994 waren, zoals eerder bleek, niet gering.
Natuurlijk was men in paarse kringen beducht voor een te euforische
stemming en voor al te hoog gespannen verwachtingen. Desondanks
was er wel degelijk een politieke grondhouding om veranderingen te
realiseren die met het cda niet mogelijk werden geacht. Het ging dan
in het bijzonder om nieuwe visies op de maatschappelijke en sociaal-
economische ordening, op staatsrechtelijke vernieuwing, op (me-
disch-)ethisch terrein en op bestuurlijke openheid als antwoord op
een te gesloten beleidscultuur. Na zeven jaar kan de balans worden
opgemaakt. Hieronder zal in het bijzonder worden ingegaan op een
drietal vraagstukken: maatschappelijke orde en verantwoordelijk-
heidsverdeling; de vermeende anticonfessionele opstelling van paars
en ten slotte de bestuursstijl van de paarse coalitie.

Maatschappelijke orde en verantwoordelijkheidsverdeling

Toen het in de jaren tachtig in de Nederlandse politieke verhoudin-
gen ging om visies op de maatschappelijke ordening was er, vooral in
het debat over de toekomst van de verzorgingsstaat, ontegenzeggelijk
sprake van helderheid in posities. Het cda koos voor een ‘verant-
woordelijke samenleving’, daarmee het probleemoplossend vermogen
van de samenleving onderstrepend. De PvdA hield vast aan het idee
van een ‘houdbare verzorgingsstaat’ waarin de overheidsrol niet ten
principale werd aangetast. De vvd bleef hameren op het belang van
‘meer markt, minder overheid’. Deze overzichtelijkheid, die overi-
gens in de politieke praktijk van alledag wel moet worden gerelati-
veerd, maakte na het verdwijnen van het cda uit de regering in 1994
plaats voor een nieuwe ordeningssymbiose van de traditionele tegen-
polen PvdA en vvd. Zij vonden elkaar in de combinatie van politiek
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primaat en marktwerking. Deze combinatie werd door het PvdA-
Kamerlid Duivesteijn omschreven als de ‘ruileconomie van paars’, de
paarse methode van uitruil van wensen en doelen.10 In het regeerak-
koord van 1994 mondde dit uit in een perspectief van overwegend
staatmarktdenken.

Zeven jaar later moet worden vastgesteld dat er op het terrein van
de maatschappelijke ordening een dubbel beeld is ontstaan. Van het
aanvankelijke elan van de nieuwe ordeningssymbiose is weinig meer
over, maar het denken heeft wel de nodige sporen achtergelaten en
doet dat nog steeds. Het elan verflauwde toen er vanaf de zomer van
1996 in het buitenland een grote belangstelling groeide voor de pres-
taties van de Nederlandse economie. Men zocht naar de verklarende
factor. Die werd gevonden in de langdurige samenwerking tussen
werkgevers, werknemers en overheid (waarbij moet worden aangete-
kend dat diverse analyses wel een aanzienlijk genuanceerder beeld
opleverden11). Hoewel de wortels van het poldermodel veel dieper
liggen, werd toen eindeloos gewezen op het Akkoord van Wassenaar
uit 1982 dat primair was gericht op loonmatiging en bevordering van
werkgelegenheid. De overheid ondersteunde dit alles via lastenver-
lichting. Premier Kok werd uitgenodigd om president Clinton en
andere regeringsleiders van de belangrijkste economische landen uit
te leggen wat het poldermodel inhield.

De bewondering voor het poldermodel was alom, maar dat polder-
model was nu juist niet wat in 1994 werd beoogd. Het was voor de
paarse partijen een merkwaardig soort lof dat Nederland kreeg. Had
immers vvd-leider Bolkestein al in het begin van de jaren negentig
niet eindeloos gewezen op de stroperigheid van de overlegeconomie?
Hadde toenmalige cpb-directeur ennaderhandminister vanFinanci-
en Zalm niet de aanval ingezet op de algemeenverbindendverklaring
van cao’s? En had het vvd-Kamerlid Bibi de Vries, als uiting van
weerzin tegencorporatistische structuren,niet een (naderhand aange-
nomen) amendement ingediend dat een einde maakte aan de ver-
plichting voor de regering om de ser om advies te vragen? Paars
moest dus wat betreft de ordeningsvisie gas terugnemen. Het amen-
dement-DeVries heeft in de praktijk geen effect gehad. Ook op ‘vrij-
willige’ basis bleef de regering de ser om advies vragen en zelfs komt
het nu voor dat de Tweede Kamer zich rechtstreeks tot de ser wendt
voor adviesaanvragen. Verder bleek in de afgelopen jaren dat de ser
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en de Stichting van de Arbeid herhaaldelijk met oplossingen kwamen
waar het kabinet niet bij machte bleek in oplossingen te voorzien. Dat
gold bijvoorbeeld voor het dossier ‘flexibiliteit en zekerheid‘ en meer
recent het stelsel van gezondheidszorg. Ook dragen ser-adviezen bij
aan versterking van het draagvlak voor beleid, zoals het advies ‘Naar
een robuust belastingstelsel’ (1998). Soms moeten externe commissies
uitkomst bieden waar het kabinet kennelijk geen knopen weet door
te hakken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de problematiek van de wao,
waar de commissie-Donner in het rapport ‘Werken aan arbeidsge-
schiktheid’ (2001) met voorstellen is gekomen. De positie van ser en
sociale partners is weer versterkt en over de algemeenverbindendver-
klaring van cao’s hoort men aanzienlijk minder ruis dan in het begin
van de jaren negentig. Toch betekent dit alles niet dat daarmee de
principiële ordeningsvisie van paars is gewijzigd.

Wat betreft haar marktwerkingfilosofie moest de paarse coalitie gas
terugnemen. De wetten van vraag en aanbod en bevordering van
concurrentie bleken lang niet op ieder terrein toepasbaar. Mede door
ervaringen in andere landen zijn de twijfels toegeslagen ten aanzien
van de privatisering van nutsvoorzieningen (gas, energie, water). De
verkoop van kabelnetten levert gemeenten veel geld op, maar wat de
gevolgen zijn voor de consument in termen van prijsstelling en pro-
gramma-aanbod moet worden afgewacht. Marktwerking in de thuis-
zorg bleek niet te werken. Een overmaat aan marktwerking in de
media leidt tot een fixatie op kijkcijfers en reclameopbrengsten, met
alle schaduwzijden van dien voor de programmering. Bij de uitvoe-
ring van de sociale zekerheid is het idee van meerdere aanbieders die
onderling zouden gaan concurreren vervangen door één nationale
uitkeringsinstantie,ookwel ‘uitkeringenfabriek’genoemd.Deeuforie
rondom marktwerking heeft plaats gemaakt voor scepsis.

De slinger tussen staat en markt gaat de laatste tijd weer in de rich-
ting van de staat. Ondanks alle pleidooien voor deregulering neemt
de overheidsinterventie eerder toe dan af. Het mediabestel wordt ge-
kenmerkt door meer centrale sturing en regie. Omroepverenigingen
worden steeds meer louter gezien als leveranciers van omroepproduc-
ten. Verantwoording afleggen aan de eigen achterban maakt plaats
voor toetsing door het Commissariaat voor de Media. De rol van
sociale partners bij de uitvoering van de sociale zekerheid wordt te-
ruggedrongen, terwijl voor echte oplossingen sociale partners op hun
verantwoordelijkheden moeten worden aangesproken.
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Nederland kent het beste pensioenstelsel ter wereld. Dat is mede
te danken aan de verantwoordelijkheid die werkgevers en werkne-
mers hiervoor in het arbeidsvoorwaardenoverleg en in samenspel met
de pensioenfondsen hebben genomen. Toch is er een voortdurende
aandrang tot nieuwe overheidsinterventie, bijvoorbeeld met betrek-
king tot de wettelijke indexering van pensioenen en een wettelijke
pensioenplicht. Op het gebied van de arbeidsverhoudingen komen er
in toenemende mate overheidsregels of worden daartoe voorstellen
gedaan. Gedacht kan worden aan maatregelen ten aanzien van arbeid
en zorg en het voorstel tot klachtrecht voor de individuele werkne-
mer. Vanuit cda-kring is het bezwaar geopperd dat de PvdA, juist
door te kiezen voor een veelheid van overheidsregelingen, de vak-
bonden degradeert tot ‘poenbonden’.12 Dat gebeurt wanneer vakbon-
den vanwege alle overheidsregelgeving haast worden gedwongen om
zich te beperken tot de primaire arbeidsvoorwaarden. Op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking worden medefinancieringsorganisa-
ties meer aan banden gelegd, terwijl dergelijke organisaties nu juist
van belang zijn in de contacten van samenleving tot samenleving en
dus niet alleen van overheid tot overheid. Ook de woningcorporaties
merkendat,ondanksdeverzelfstandigingendebruteringsoperatie,de
interveniërende hand van de overheid volop aanwezig is. In het on-
derwijs wordt regelmatig gesproken over autonomievergroting maar
in de praktijk lijkt het soms eerder te gaan om decentralisatie dan om
werkelijke autonomievergroting voor de onderwijsinstellingen. Het
idee van regelvrije scholen is overigens weer wel aansprekend.

Samenvattend: de paarse visie op de maatschappelijke ordening
begon met een sterk accent op marktwerking, verschoof vervolgens
–althans wat de retoriek betreft–naar het poldermodel, maar maakt
de laatste jaren vooral de indruk van oprukkende overheidsinterven-
tie.13Van een overtuigende ordeningsvisie is geen sprake en er bestaat
spanningmet christen-democratischeopvattingen.Daarinwordt juist
veel meer gepleit voor vasthouden waar het wezenlijke overheidsver-
antwoordelijkheden, zoals veiligheid en ethische grenzen, betreft en
loslaten waar het gaat om de verantwoordelijkheid en vrijheid van
mensen en hun verbanden. In de PvdA heeft tijdens de paarse periode
een neoliberaal ordeningsdenken het feitelijk gewonnen van de so-
ciaal-democratische traditie. Meer recent lijkt de behoefte aan een
scherper sociaal-democratisch profiel toe te nemen.Waarom ook zou
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de PvdA de rol van de vakbeweging sluipenderwijs uithollen–zie de
sociale zekerheid–, terwijl er zulke duidelijke raakvlakken zijn tussen
de sociaal-democratie en de vakbeweging?

Financieel-economisch beleid

De visie op de maatschappelijke orde en de verdeling van verant-
woordelijkheden moet in samenhang worden gezien met het finan-
cieel-economisch beleid. De door minister Zalm aangedragen finan-
ciële spelregels hebben bijgedragen tot het verder op orde brengen
van de overheidsfinanciën. Het systeem van behoedzame groeiveron-
derstellingen, vaste uitgavenkaders en scheiding tussen inkomsten en
uitgaven heeft lange tijd goed gewerkt. Maar in 1999 ontvouwde zich
het politieke probleem dat het Zalmkader geen spelregels bevat voor
een situatie van begrotingsoverschot. Dat gaf aanleiding tot eindeloze
discussies over de aanwending van alle inkomstenmeevallers en re-
ductie van de staatsschuld. Ten aanzien van het beleid van lastenver-
lichting heeft de coalitie moeten erkennen dat nog meer lastenver-
lichting economisch niet efficiënt en zelfs niet verantwoord was. Het
jaagt de economie nodeloos aan, terwijl er te weinig wordt gedaan
aan schuldreductie die juist ten tijde van financieel-economische
meewind moet worden gerealiseerd.

Maar het echte probleem waar de paarse coalitie–en zeker ook de
PvdA – voor verantwoordelijk mag worden gehouden, is de funda-
mentele onevenwichtigheid die is ontstaan tussen de marktsector en
de collectieve sector.

Het lastenverlichtingbeleid van paars heeft de economie en de
marktsector krachtig gestimuleerd. Dit aanjagen van de economie
heeft spanning op de arbeidsmarkt veroorzaakt en de lonen opgedre-
ven. Tegelijkertijd heeft het vaste uitgavenkader er toe geleid dat de
collectieve sector op achterstand is gekomen. Het blijkt steeds lastiger
om de geschikte leer- en zorgkrachten te vinden. De commissie-Van
Rijn heeft de arbeidsvoorwaardelijke verschillen tussen marktsector
en collectieve sector pijnlijk aan het licht gebracht. De thans bestaan-
de problemen waren voorzienbaar. Om die reden relativeerde het
cda in het program ‘Samenleven doe je niet alleen’ de lastenverlich-
ting ten gunste van de kwaliteit van de samenleving en om die reden
pleitte de cda-Tweede-Kamerfractie in 1999 voor een herziening
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van de Zalmnorm.14 De commissie-Bovenberg van hetWetenschap-
pelijk Instituut voor het cda deed in 2000 voorstellen voor het finan-
cieel beleid inkomendekabinetsperioden.15 Debegrotingscijfersmo-
gen er voor de overheid aanzienlijk beter uitzien dan in het verleden,
de praktijk van onderwijs, zorg en veiligheid geven een aanzienlijk
minder florissant beeld.

‘Wachten’ lijkt steeds meer het trefwoord te worden van de pro-
blematiek die zich nu aandient. Het Wetenschappelijk Instituut voor
het cda brengt zijn rapportenreeks momenteel uit onder de paraplu
van de aanduiding: Het wachten moe. Aan het begin van elke publicatie
valt te lezen: ‘De marktsector is via lastenverlichting en minder regels
aanzienlijk versterkt. De winsten maken het mogelijk werknemers
veel extra’s te bieden. Daarbuiten is dat veel minder goed mogelijk.
Gebrek aan personeel in het onderwijs, de zorg, de politie, het open-
baar bestuur kan de dienstverlening in gevaar brengen. Dat is veel te
laat onderkend.Wachten is het resultaat: wachtlijsten in de zorg; leer-
lingen die te maken krijgen met ongediplomeerde leerkrachten, met
grote klassen, met uitvallendeuren; gezinsvoogdendienauwelijks een
paar uur in de maand aan hun pupillen kunnen besteden.Wachten is
ook het resultaat bij het openbaar vervoer en op de wegen. De meta-
foor kan worden doorgetrokken naar de wachtende asielzoeker en
rechtzoekende. Ook de dienstverleners staan onder druk. Zorgen
bijvoorbeeld is meer dan een serie ingrepen. Zorg verlenen gaat als
het goed is gepaard met aandacht. Tijd daarvoor ontbreekt te vaak.
Die klachten zijn ook in het onderwijs en in de jeugdhulpverlening
te horen.’

Wie de klachten over de kwaliteit van de collectieve voorzieningen
serieus neemt, zal ook de beperkingen van het Zalmkader inzien. De
PvdA heeft op verschillende momenten kritische signalen afgegeven,
maar als het er echt op aankwam, bleef zij keurig in het gelid van de
Zalmnorm. Een in financieel opzicht achterblijvende collectieve sec-
tor, in combinatie met een voortdurende regelzucht en bureaucrati-
sche beheersing, hebben geleid tot frustraties in het veld. In het jaar
voor de verkiezingen in 2002 wordt getracht via extra geld de ergste
nood te lenigen–en de kiezers gunstig te stemmen–, maar het kwaad
is al geschied. Paars draagt de verantwoordelijkheid voor het uit ba-
lans raken van de verhouding marktsector-collectieve sector en voor
eenverantwoordelijkheidsverdelingdieonvoldoenderuimte laatvoor
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creativiteit en inzet in het veld. Verder mag het opvallend worden
genoemd dat, ondanks de signalen die toch al een tijd bekend waren,
het kabinet pas bij de begroting voor 2001 ‘verkenningen’ aankondig-
de voor de structuur van sectoren als onderwijs en zorg. De beleids-
oriëntatie ‘werk, werk en nog eens werk’ in combinatie met de las-
tenverlichting heeft tot scheefgroei geleid waarvan nu de wrange
vruchten worden geplukt.

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de maatschappelijke en finan-
ciële erfenis van de paarse kabinetten aanzienlijk minder fraai uitpakt
dan nu nog wordt gedacht. De mede door het beleid opgestuwde
inflatie, het nemen van voorschotten op de toekomst, de lange tijd
afwezige neiging de staatsschuld terug te dringen– aanvankelijk was
lastenverlichting het parool – zijn daarvan nu reeds de voorboden.
PvdA-fractievoorzitterMelkert betrok recent de stelling dat de depar-
tementen nog steeds onder curatele staan van het Ministerie van Fi-
nanciën: ‘de jarenlange gesel van Financiën’.16 Het probleem is echter
niet het Ministerie van Financiën, maar de financiële afspraken die in
het regeerakkoord zijn vastgelegd. Kritiek op het financieel beleid
slaat in eerste instantie terug op de afspraken waarvoor men zelf ver-
antwoordelijkheid draagt.

Is paars ‘anticonfessioneel’?

De paarse coalitie mag in termen van maatschappelijke ordening dan
wel anticorporatistisch worden genoemd; evenzeer komt de vraag op
in hoeverre de paarse coalitie als ‘anticonfessioneel’ kan worden be-
schouwd. Er wordt dan doorgaans gewezen op het nemen van
maatregelen die in confessionele kring op weerstand stuiten, zoals het
bevorderen van een 24-uurseconomie en vooral de aantasting van de
zondag als collectieve rustdag.Verder gaat het om bedreigingen voor
het functioneren van instellingen met een levensbeschouwelijke sig-
natuur en bekritiseerde wet- en regelgeving op medisch-ethisch ter-
rein.

Nu zou het een grove versimpeling van de werkelijkheid zijn om
dergelijke vraagstukken louter in termen van confessioneel versus
anticonfessioneel te zien. De huidige samenleving is bovendien in
levensbeschouwelijk opzicht zeer pluriform. Daarnaast blijken bij
mensen die niet behoren tot een bepaalde confessionele traditie even-
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zeer bezwaren te bestaan tegen zaken als de economisering van het
maatschappelijk leven, een doorschietende individualisering en een
principiële onbegrensdheid van het zelfbeschikkingsrecht. Steeds
meer komen juist ook vanuit niet-confessionele kringen dergelijke
bedenkingen naar voren. Het gaat veel meer om de vraag welke
waarden in het beleid worden gearticuleerd en welke niet.

Paars staat voor individualisering, voor marktwerking, voor auto-
nomie op ethisch gebied, voor een pragmatische ‘uitruil’ van wensen
en doelen. Daarentegen zijn er ook benaderingen waar juist aandacht
wordt gevraagd voor gemeenschapsdenken, voor tijd en aandacht
voor de ander, voor het hebben van rustpunten in het maatschappe-
lijk verkeer, voor beschermwaardigheid van het leven. Deze tegen-
stelling inwaardenoriëntaties is in dehuidige pluriformeen inbelang-
rijkemateontzuilde samenlevingvanwezenlijker betekenis dan alleen
de tegenstelling tussen confessioneel en anticonfessioneel. Bovendien
doet men de personen die vanuit een confessionele levensvisie actief
zijn in paarse partijen ook geen recht. Zo stemde het PvdA-Kamerlid
Apostolou tegen de nieuwe euthanasiewetgeving en hekelde de vol-
tallige oppositie de manier waarop minister Borst de pil van Drion
verdedigde. Confessionele partijen hebben geen monopolie op ‘con-
fessionele kwesties’.

Wel klinkt vanuit kerkelijke kringen nogal eens het verwijt dat de
paarse coalitie het individu en diens autonomie te veel op de voor-
grond plaatst. Het vraagstuk van waarden en normen zou daardoor
een te eenzijdige inkleuring krijgen. Die inhoudelijke benadering is
overigens van een andere orde dan de kritiek dat paars te weinig acht
zou slaan op de taak en plaats van kerken. Er is immers een scheiding
tussen kerk en staat en dat hoort ook zo te blijven. Iets anders is dat
confessionele groeperingen, waaronder kerken, kritiek uiten op be-
paalde waarden die in het paarse beleid worden belichaamd. Het rela-
tiveren van de zondag stuit op verzet, niet alleen omdat het een bij-
zondere christelijke dag in de week is, maar ook vanwege het soms
doorgeslagen denken in termen van ‘de consument wil het’ met voor-
bijgaan aan belangen van werknemers, kleine winkeliers en het heb-
ben van een collectief rustpunt in de week. De discussie over de 24-
uurseconomie heeft eveneens tot kritiek geleid op het veronachtza-
men van zaken als vrijwilligerswerk en de belangeloze inzet voor
maatschappelijke organisaties. Er wordt kritiek geuit op de economi-
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sering van het maatschappelijk leven, waarin het marktdenken domi-
nant is en waarbij succes voornamelijk in geld wordt uitgedrukt. Het
gevaar is dat ook de waarden worden geëconomiseerd. Zo verschraalt
het onderwijs tot het louter voorbereiden van jonge mensen op de
arbeidsmarkt, terwijl het in het onderwijs evengoed moet gaan om
vorming tot verantwoord burgerschap. Gezinsbeleid mag niet enkel
gericht zijn op het bevorderen van de combinatie van arbeid en zorg
– hoe belangrijk op zichzelf ook – , het gaat juist om toerusting tot
verantwoordelijkheid. Eveneens is er zorg over de vrijheid en onaf-
hankelijkheid van het maatschappelijke veld. Zo levert het debat over
de samenwerkingsschool spanning op met de intentie van de gelijke
behandeling van openbaar en bijzonder onderwijs, zoals neergelegd
in art. 23 van de Grondwet. De autonomie en pluriformiteit van
maatschappelijke instellingen komen, zo wordt het althans ervaren,
onder druk te staan.

Vooral op medisch-ethisch terrein tekent zich een scheiding der
geesten af. Op dit terrein gold dat het eerste paarse kabinet een kabi-
net voor alle Nederlanders wilde zijn. In die tijd gebeurde er dan ook
weinig op dit terrein. De situatie veranderde echter onder het tweede
paarse kabinet. Er leek zich een inhaalslag af te tekenen waarbij ande-
re afwegingen gingen domineren.Vanuit de oppositie van christelijke
partijen is naar voren gebracht dat het niet zo mag zijn dat de praktijk
de norm zou mogen bepalen. Er is dan ook kritiek op het uitblijven
van een goede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap en er
zijn twijfels over de uitvoeringspraktijk. Deze kwestie kwam terug bij
het wetsvoorstel met betrekking tot het foetaal weefsel. De nieuwe en
internationaal opzien barende euthanasiewetgeving ondervond en
ondervindt in confessionele kringen– overigens met uiteenlopende
schakeringen–veel kritiek. Desondanks is door de paarse coalitie ge-
kozen voor verdere liberalisering. Paars heeft op dit terrein onmisken-
baar resultaten geboekt, maar het heeft zich op ethisch vlak tegelijker-
tijd verwijdert van opvattingen in confessionele kringen. In dit ver-
band moet zeker ook de uitval van vvd-fractieleider Dijkstal medio
mei 2001 worden genoemd, waarbij christelijke partijen van onver-
draagzaamheid werden beticht met hun standpunt ten aanzien van de
nieuwe euthanasiewetgeving. Hier wordt de wereld op zijn kop ge-
zet: men kan het met het betreffende standpunt niet eens zijn, maar
het is een legitiem recht en een morele plicht van christelijke partijen
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hun visie op de door paars beoogde wetgeving te geven. Verdraag-
zaamheid betekent kennelijk dat deze partijen zich maar hebben neer
te leggen bij de liberale opvattingen. Wie is er nu eigenlijk onver-
draagzaam?17

Van belang blijft de conclusie dat bij veel van de genoemde kwes-
ties het niet zozeer gaat om het verschil tussen confessioneel en ‘anti-
confessioneel’, maar om een verschil in visie op waarden. En die visies
lopen door de verschillende stromingen heen. Dorien Pessers geeft
signalen af in haar columns in de Volkskrant, in het televisieprogram-
ma ‘Nirvana’ wordt op indringende wijze gesproken over leven en
dood en Jan Marijnissen wijst op het bevorderen van kwaliteit van
zorg, juist als alternatief voor maatregelen die de dood dichterbij
brengen. Steeds duidelijker komt op ethisch gebied naar voren dat dit
kabinet niet een kabinet voor alle Nederlanders kan en wil zijn.

De bestuursstijl van paars

Wat betreft de stijl van regeren werd in 1994 de indruk gewekt dat er
grondige veranderingen zouden komen. Paars zou staan voor open-
heid en transparantie. Het waren fraaie voornemens. Na zeven jaar
paars zullen velen tot de conclusie komen dat die voornemens eigen-
lijk alleen maar voornemens zijn gebleven, hoe communicatief som-
mige paarse bewindslieden ook zijn. In veel gevallen is de beleidscul-
tuur gesloten. Er mag dan buiten het Binnenhof door PvdA en d66
worden gespeculeerd over het loslaten van de Zalmnorm, op het Bin-
nenhof worden de financiële teugels strak gehouden. De totstandko-
ming van deVreemdelingenwet is misschien wel het beste voorbeeld
van de gesloten politieke cultuur van hetTorentjes-overleg. De laatste
jaren is er veel gedoe geweest rondom de paarse invulling van de mi-
nisteriële verantwoordelijkheid en de daarmee verbonden politieke
vertrouwensregel. Het was PvdA-prominent Van Thijn die dit feno-
meen omschreef als een ‘sorry-democratie’. Bewindslieden kunnen
betrekkelijk gemakkelijk hun vertrouwen van de regeringsfracties
behouden door excuses aan te bieden, waarna kan worden overge-
gaan tot de orde van de dag: Srebenica, de Securitel-affaire, de nala-
tigheid rondomvuurwerkrampen. Bij deBijlmer-enquête overheers-
te het beeld dat nog voordat de commissie haar onderzoeksresultaten
had gepresenteerd bewindslieden hun oordeel al klaar hadden. Dat
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gold zeker ook voor de premier. Hirsch Ballin analyseerde later dat
bij de afwikkeling van die enquête niet zozeer de waarheidsvinding
als wel het behoud van politiek prestige voorop stond.18 Die situatie
past niet bij het beeld dat in 1994 werd opgeroepen van een nieuwe
bestuurlijke stijl.

Op het terrein van staatsrechtelijke vernieuwing overheerst boven-
dien het beeld dat het niet gaat om echte overtuiging, maar om het
werken aan een politiek compromis om d66 binnenboord te houden.
Het duidelijkst kwam dat naar voren na de crisis die ontstond, toen
vvd-senator Wiegel in de Eerste Kamer een wetsontwerp met be-
trekking tot het referendum liet stranden in het voorjaar van 1999.
Inmiddels heeft paars een aantal zaken op de rails gezet, maar de tijd
zal moeten leren of alle voorstellen ook werkelijk de eindstreep–dat
wil zeggen de invoeringswet–halen en, wanneer dat het geval is, hoe
alles in de praktijk zal functioneren. Overtuigend is het allemaal niet.
Het zou echter een verschraling van denken zijn wanneer de aandacht
uitsluitend zou uitgaan naar de staatsrechtelijke vernieuwing in de zin
van instrumenten die de band tussen staat en individu versterken. Het
zal, in het spoor van de cda-nota ‘Naar een vitale democratie’ (1999),
juist meer moeten gaan om de versterking van vertegenwoordigende
lichamen–denk aan minderheidsenquêtes–en van politieke partijen.
Over dit laatste denken PvdA en cda gelijk en dat leidde dan ook tot
gezamenlijke actie.

Na zeven jaar heeft paars geen meerwaarde opgeleverd ten aanzien
van de stijl van politiek bedrijven. Er is sprake van geslotenheid en
dichtgeregelde regeerakkoorden, terwijl een fenomeen als de sorry-
democratie twijfels oproept over een gezond dualisme in de verhou-
ding tussen regering en parlement.

Een nieuwe affaire heeft zich inmiddels aangediend: de fraude met
subsidies van de Europese Unie in het kader van het arbeidsmarktbe-
leid. Deze affaire leidt er mogelijk toe dat Nederland een substantieel
bedrag–genoemd wordt een miljard gulden–dient terug te betalen.
Een bijzondere verantwoordelijkheid draagt de huidige minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vermeend; hij is immers krach-
tens de ministeriële verantwoordelijkheid verantwoordingsplichtig,
maar zijn ambtsvoorgangers Melkert en DeVries zullen hier mogelijk
ook politiek op aangesproken worden. De kernvraag zal zijn: in hoe-
verre bewindslieden op de hoogte waren van de fraude; in hoeverre
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zij een deel van het probleem vormen door direct of indirect op on-
eigenlijke wijze van de eu-subsidies te hebben geprofiteerd en in
hoeverre zij corrigerend hebben opgetreden.

Kritiek is verder geuit op een bestuursstijl waarin zaken soms voor-
uit zijn geschoven, zoals de wao-problematiek en het asielbeleid. Het
gehannes met de tolpoortjes, inclusief de wijze waarop de grote ste-
den zijn ‘omgekocht’–dat voorlopig weer is uitgemond in een plei-
dooi voor de kilometerheffing–was evenmin een toonbeeld van ver-
trouwenwekkend politiek handelen. Zeven jaar paars zijn in bestuur-
lijk opzicht jaren geweest van uitstellen (staatkundige vernieuwing,
infrastructuur, Schiphol), afkopen (fiscaliteit, Bereikbaarheidsoffensief
Randstad) en doordrukken (nieuwe Vreemdelingenwet, medisch-
ethische kwesties).

4. Perspectief

Toen de paarse coalitie van start ging, waren er geluiden dat er nu
eindelijk een doorbraak in politiek Nederland was bereikt. Na zeven
jaar paars pleiten er meer argumenten voor de stelling dat paars het
sluitstuk vormt van de traditionele verhoudingen in de Nederlandse
politiek, dan dat paars het begin van iets nieuws zou zijn, zo volgt uit
de voorafgaande beschouwing. Dit sluitstuk bestaat hieruit dat de tra-
ditionele tegenpolen PvdA en vvd elkaar hebben weten te vinden en
via een pragmatische uitruil van wensen en doelen beleid wisten te
voeren. Een dergelijke uitruil begint echter ook bezwaren op te roe-
pen en die bezwaren hebben vooral te maken met bezieling en her-
kenbaarheid van de politiek. De retoriek is weliswaar duaal–PvdA als
de kampioen van extra uitgaven en de vvd als de hoeder van de
Zalmnorm – , maar het beleid krijgt een gesloten, zielloos en soms
voorspelbaar karakter.Tegen die achtergrond worden in deze slotbe-
schouwing enkele opmerkingen gemaakt over de mogelijkheid en
wenselijkheid van een derde paarse coalitie, van ‘paars iii’. Verder
wordt ingegaan op de vraag of de paarse beleidsagenda nog wel spoort
met ‘de agenda van de samenleving’.Tenslotte komen de oppositierol
van het cda en de toekomst van de christen-democratie aan de orde.
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Wel of geen paars iii?

Er zijn de afgelopen jaren uiteenlopende antwoorden gegeven op de
vraag of paars ii ongeschonden de eindstreep zou halen en of er na de
kabinetsperiode 1998-2002 nog een derde paarse coalitie zou volgen.
Het regeringsjaar 1998-1999 verliep bedroevend, maar sfeer en uit-
straling zijn daarnaontegenzeggelijk verbeterd.Daarbij past overigens
de aantekening dat sfeer en uitstraling niet hetzelfde zijn als visie en
toekomstgerichtheid. Op de paarse coalitie ligt verder nog de algeme-
ne politieke hypotheek van het niet volledig uitzitten van een tweede
termijn. Na de Tweede Wereldoorlog is geen enkel kabinet daarin
geslaagd.

Sinds het voorjaar van 2001, na het eerste ‘Máximadebat’ in het
parlement en de succesvolle afronding van de voorbereidingen van de
Voorjaarsnota 2001 en de begroting 2002, nemen echter de specula-
ties over de vorming van een derde paarse coalitie toe. Uit het oog-
punt van een pijnlijke confrontatiemet de gevolgen van eigenbeleids-
keuzes zou een dergelijke coalitie er inderdaad maar moeten komen.
Het ongenoegen over het beleid in de sectoren van onderwijs en zorg
neemt toe. Ziekenhuispersoneel, artsen, tandartsen en fysiotherapeu-
ten komen in het geweer en voeren acties. Er komen steeds duidelij-
ker signalen dat de beeldvorming van het kabinet, als zou iedereen er
in het nieuwe belastingstelsel op vooruit gaan, stuk loopt op de harde
feiten: er zijn de nodige groepen die er juist op achteruit gaan.

Het beleid van ‘werk, werk en nog eens werk’ loopt steeds minder
synchroon met wat mensen in hun woon- en leefomgeving raakt en
bezighoudt. De inflatie is, alle waarschuwingen van Nederlandse
Bank-president Wellink ten spijt, mede door het overheidsbeleid op
een onverantwoord hoog niveau gekomen. Het politieke compromis
over het financieel-economisch beleid voor de laatste twee jaar van
deze regeringsperiode–door d66-voorman De Graaf aangeduid als
een ‘fantastisch resultaat’ – blijkt mogelijk te zijn gemaakt door het
nemen van een financieel voorschot op de toekomst, namelijk door
structurele inzet van middelen afhankelijk te stellen van reductie van
de staatsschuld die nog moet worden gerealiseerd. Economisch redac-
teur van de Volkskrant Frank Kalshoven merkte daarover op dat het
volgende kabinet het dringende advies krijgt debeer te schietenwiens
huid door paars alvast is verkocht. ‘Inderdaad: het blijkt goed moge-



252

lijk de Zalmnorm te handhaven en toch onverantwoord begrotings-
beleid te voeren.’ Kalshoven besluit zijn analyse aldus: ‘Akkoord
maakt weg vrij voor paars iii, kopte de Volkskrant maandag. Kunnen
ze hun eigen troep opruimen.’19

De vraag of er een derde paarse coalitie komt, wordt echter aller-
eerst bepaald door de stembusuitslag, vervolgens door het vertrouwen
dat de mogelijke regeringspartijen in elkaar hebben en door het ver-
mogen grote beleidsdossiers zoals de wao, het zorgstelsel en de ruim-
telijke inrichting aan te pakken. Daarnaast speelt eveneens het ver-
trouwen in de eigen politieke boodschap een wezenlijke rol.

Dit laatste lijkt vooral voor de PvdA van belang.Tijdens het con-
gres van deze partij in maart 2001 gebeurde er iets opvallends.Welke
partij zou er publicitair goed mee weg komen wanneer de officiële
voorzitterskandidaat niet door de partij wordt geaccepteerd, het con-
ceptbeginselprogramma wordt verworpen en er slechts een zwakke
motie over het financieel-economisch beleid wordt aangenomen,
terwijl de buitenwereld nieuwsgierig was of de partij werkelijk bereid
zou zijn de–door de vvd heilig verklaarde–Zalmnorm zo nodig los
te laten? De positieve publiciteit kwam vooral voort uit de speech van
fractievoorzitter–en mogelijk opvolger van Kok–Melkert. De nieu-
we PvdA-voorzitter Ruud Koole markeerde zijn wens voor een hel-
der sociaal-democratisch profiel van de partij. Later zou Melkert een
vergelijkbaar pleidooi houden. Over premier en partijleider Kok
merkte hij op: ‘Wim heeft in zijn Den Uyllezing laten zien dat de
ideologische veren moesten worden afgeschud. Maar dat daaronder
ook nog een hart klopte, of dat er weer wat zou aangroeien, aan dat
perspectief heeft het soms ontbroken.’ Deze uitlatingen van Melkert,
die bij velen het beeld opriepen van de vroegere verhoudingen tussen
de cda’ers Lubbers en Brinkman, stemden Kok ‘verdrietig’, waaraan
hij toevoegde dat Melkerts opmerkingen dus ‘geen positief rapport-
cijfer’ betekenden.

De kwestie lijkt vooral te worden of de PvdA wil voortgaan met
een weinig bevlogen en pragmatisch beleid met soms neoliberale
trekken of dat de partij hecht aan een ander type beleid. Critici als
Thijs Wöltgens gaven reeds eerder signalen in de laatste richting af.
Kiest dePvdAvoor een staat-marktparadigma zoals ontwikkeldonder
paars of voor een ordeningsvisie waarin de ‘civil society’ en actoren
als de vakbeweging ook werkelijk tellen?20 Daarnaast dringt de vraag
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zich op wat de beleidsagenda voor de toekomst dient te zijn en welke
keuzes in het beleid voorop behoren te staan.Vanuit dat gezichtspunt
is het zeer de vraag of de vorming van een derde paarse coalitie wel
zo wenselijk is.

De agenda van paars versus de agenda van de samenleving

Het beleid van de paarse coalitie heeft zeven jaar lang vooral in het
teken gestaan van versterking van de economie. Beleidsmaatregelen
werden primair beoordeeld op hun gevolgen voor de financieel-eco-
nomische ontwikkeling en de werkgelegenheid, zozeer zelfs dat over-
verhitting van de economie en toenemende krapte op de arbeids-
markt zich aandienden.Veel minder aandacht ging uit naar immateri-
ele kwesties en het thema kwaliteit van de samenleving. Juist op dit
punt begint zich een toenemend verschil af te tekenen tussen de be-
leidsoriëntaties van paars en de gevoelens en opvattingen die bij bur-
gers leven. Het onderzoeksbureau Motivaction publiceerde vooraf-
gaand aan Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2001 ‘Het Nationaal
Vrijheidsonderzoek i.s.m. Het Comité 4 en 5 mei’. In dit onderzoek
wordt verslag gedaan van trends in de Nederlandse samenleving op
het gebied van de beleving van vrijheid en verantwoordelijkheid. De
volgende slotconclusie wordt in het rapport getrokken: ‘Breed in de
samenleving leeft het besef dat de grenzen van individualisering zijn
bereikt. De samenleving wordt als complex en onpersoonlijk ervaren
en men is op zoek naar zekerheid, herkenning en respect. In de trends
is een sterk gevoel van ‘onmacht’ te herkennen en het besef te leven
in een risicomaatschappij. Enerzijds is er sprake van een toegenomen
roep om plichtsbesef, anderzijds is er sprake van gevoelens van on-
macht en een toegenomen teruggetrokkenheid. Nederlanders zijn
anno 2001 op zoek naar geborgenheid, respect, herkenning en be-
schutting in een complexe en onzekere wereld.’21

Aan deze conclusie liggen enkele megatrends ten grondslag zoals
die zich hebben ontwikkeld in de jaren tussen 1997 en 2000. In de
eerste plaats is er een toegenomen maatschappelijke bezorgdheid en
angst voor verlies van sociale binding. Sociale verbanden staan onder
druk en er is een roep om ‘nieuwe discipline’. In de tweede plaats
doet zich een toenemende tijdsstress voor die het privé-leven onder
druk zet. Op dit privé-leven wordt vanwege afstemmingsproblemen
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op het gebied van arbeid, zorg en vrije tijd een te grote wissel getrok-
ken. In de derde plaats is er een afnemende identificatie met werk en
een afnemend streven naar economische status. Dit maakt meer en
meer plaats voor een verlangen naar rustpunten in de huiselijke sfeer.

Wanneer nu de evidente irritaties in sectoren als onderwijs en zorg,
de toenemende twijfels over een aantal financiële bestaansvoorwaar-
den (bijvoorbeeld toenemende relatieve achterstand van bepaalde
groepenuitkeringsgerechtigden en denegatievekoopkrachtgevolgen
van het nieuwe belastingstelsel voor groepen als ouderen en midden-
groepen) en de bevindingen van Motivaction in samenhang worden
gezien, ontstaat het beeld dat de paarse beleidsoriëntaties niet eenvou-
digweg voortgezet kunnen worden. Tel daarbij op het eenzijdige
staat-marktdenken, de keuze van waarden waar voor velen op valt af
te dingen en een bestuursstijl die de afstand tussen politiek en bevol-
king eerder vergroot dan verkleint, dan kan een maatschappelijke
onderstroom worden waargenomen die van een geheel andere orde
is dan ‘de paarse uitruil’. Dit hoeft zich afhankelijk van de politieke
omstandigheden nog niet direct in electorale voorkeuren te vertalen.
Dat de agenda van paars en die van de samenleving meer en meer
uiteen gaan lopen wordt echter wel steeds duidelijker zichtbaar.

Oppositierol cda en de toekomst voor de christen-democratie

Wie de bevindingen van Motivaction en de ideeën die nu reeds ge-
ruime tijd door het cda zijn ontwikkeld naast elkaar beziet, zou tot
de conclusie kunnen komen dat christen-democratische opvattingen
wel eens actueler en meer toekomstgericht zouden kunnen zijn dan
het paarse gedachtegoed. In een rapport als ‘Nieuwe wegen, vaste
waarden’ en later in het program ‘Samenleven doe je niet alleen’ zijn
heldere pleidooien gehouden voor een verantwoordelijke samenle-
ving waarin de betrokkenheid van mensen op elkaar centraal staat.
Het gaat om het werken aan ‘de menselijke maat’ in de samenleving
en om versterking van de kwaliteit van samenleven.

Het cda mag inmiddels danover toekomstbestendiggedachtegoed
beschikken, het mag ook duidelijk zijn dat de jaren van oppositie
voor het cda niet de gemakkelijkste geweest zijn in de geschiedenis
van de christen-democratie. Na de betrekkelijk grote politieke zeker-
heid voor het cda, toen Lubbers’ gezag onomstreden was, volgde er
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tijdens het derde kabinet-Lubbers een tijd waarin verhoudingen aan-
zienlijk stroever gingen verlopen en waarin ook het profiel van de
christen-democratie verbleekte. De kracht die het cda in de jaren
tachtig uitstraalde–zowel in het beleid als in partijpolitieke, ideologi-
sche discussies–maakte in het begin van de jaren negentig plaats voor
vooral persoonlijk geharrewar. Politieke onhelderheid over koers en
richting van de partij was het gevolg. Daarna kwam het electorale
drama van 1994. De moeizame verhoudingen sleepten zich voort
tijdens de eerste paarse kabinetsperiode. Drie leiderschapswisselingen
vonden in betrekkelijk korte tijd plaats. Zeker in het begin werd kri-
tiek op paars beleid al snel weggewuifd met het verwijt dat de
christen-democratennahundecennialange regeringsdeelnamenuniet
te hoog van de toren moesten blazen. Soms werd het cda wegge-
hoond, bijvoorbeeld toen Enneüs Heerma in het kader van een goed
gezinsbeleid pleitte voor een minister voor Gezinszaken. Tegenover
de oppositie stond een regering die, geholpen door economische
meewind, doorgaans een gesloten front vormde. Paars wenste in 1998
een voortzetting van de coalitie en het verkiezingsresultaat rechtvaar-
digde dat ook.

In de tweede paarse kabinetsperiode is binnen het cda gewerkt aan
een duidelijke sfeerverbetering en aan het systematisch uitwerken van
eigen ideeën. Als voorbeelden werden hiervoor genoemd: het schep-
pen van ruimte voor de verantwoordelijkheid van mensen en hun
verbanden via vraagsturing en maatschappelijke ondernemingen; de
uitwerking daarvan voor sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, ge-
zinsbeleid en sociale zekerheid; het werken aan meer sociale inko-
mensverhoudingen via het idee van het maximeren van de lasten voor
wonen, zorg en kinderen per huishouden; en het benadrukken van
de morele aspecten die aan tal van maatschappelijke kwesties verbon-
den zijn, met name op medisch-ethisch gebied. Niet zelden bleken
hieruit voortvloeiende beleidsvoorstellen door anderen te worden
overgenomen. Er is geïnvesteerd in het politiek profiel en dat vormt
een noodzakelijke voorwaarde voor electoraal herstel.

Dat neemt uiteraard niet weg dat de politieke praktijk van alledag
weerbarstig is. PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Klaas deVries
laat geen mogelijkheid onbenut om te wijzen op de ‘leegte’ van het
cda en vanuit de paarse coalitie wordt kritiek geuit op het cda als
potentiële regeringspartij.22 Ook wordt van tijd tot tijd gewezen op
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vermeende progressieve en conservatieve elementen in de partij.Te-
genover deze kritiek kan dan de onmiskenbare heroriëntatie in de
oppositiejaren worden ingebracht, een heroriëntatie die ook van be-
lang is voor een eventueel hernieuwde regeringsdeelname. De wan-
orde van 1994 is voorbij. Het cda-imago behoeft echter zeker nog
verbetering,maar een toegenomen relevantie voor demacht–vanwe-
ge het feit dat een derde paarse coalitie allesbehalve zeker is–kan daar
een belangrijke impuls aan geven.

Nu gaat het echter om meer dan alleen de fase van oppositie.We-
zenlijker is het vraagstuk van de toekomst van de christen-democratie
als politieke stroming. Trouw-columnist Willem Breedveld schreef
tijdens de vorming van de tweede paarse coalitie dat de geheime mis-
sie van paars was zo lang met elkaar door te gaan totdat de macht van
het cda definitief was gebroken.23 De politicoloog Kees van Kers-
bergen liet eerder in zijn studie Social Capitalism weten weinig meer
te zien in de toekomst van de christen-democratie.24Van Kersbergen
verklaarde dit uit de bijdrage van de christen-democratie aan de op-
bouw van de verzorgingsstaat. Een centraal element in de christen-
democratische politiek is de integratie van diverse maatschappelijke
groepen, zoals werkgevers, werknemers, middenstanders en boeren
in één politieke beweging. Binnen die beweging werden vervolgens
de tegenstellingen overbrugd.Van Kersbergen duidt dit proces aan als
‘the politics of mediation’. Het sombere toekomstperspectief voor de
christen-democratie schrijft hij toe aan het afnemende belang van
religie, waardoor het electorale potentieel zou worden ondermijnd,
en aan de teloorgang van de politiek van bemiddeling, omdat er min-
der te verdelen valt.Verder heeft de christen-democratie dan nog last
van processen als differentiatie en individualisering en in het algemeen
van het functieverlies van politieke partijen.

Al in 1998 plaatste Frans Becker van deWiardi Beckman Stichting
relativerende kanttekeningen bij deze toekomstvoorspelling.25 Ont-
kerkelijkinghoeft niet een een-op-een relatie te hebben met electora-
le kansen voor de christen-democratie. Veel hangt af van de trouw
van de achterban en het aanspreken van nieuwe groepen. Het electo-
raat kan winnende partijen laten verliezen en verliezende partijen
laten winnen. Bovendien is het maar de vraag of een partij dan wel
een stroming zo maar mag worden geïdentificeerd met één bepaald
project, zoals de christen-democratie met het sociaal-kapitalisme.
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Recente onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau,
Motivaction en andere instellingen doen vermoeden dat Becker wel
eens meer gelijk zou kunnen gaan krijgen dan Van Kersbergen.Tus-
sen 1991 en 1999 zijn onder de generatie die na 1960 is geboren be-
paalde religieuze noties, zoals geloof in een leven na dit leven en in
wonderen, toegenomen. Juist bij jongere groepen is er een nieuwe
ontvankelijkheid voor zingeving, religie en kerk. Deze groepen heb-
ben immers nooit de ballast ervaren van een traditionele, verzuilde
samenleving en van hiërarchische structuren die de individuele vrij-
heid te veel zouden insnoeren. In meer algemene zin neemt de bete-
kenis van waarden toe. Daarmee is niet gezegd dat een partij als het
cda daarvan automatisch zou kunnen profiteren–zo eenvoudig ligt
het niet. Maar het beeld van de ontkerkelijking en haar eenduidige
consequenties, zoals door Van Kersbergen geschetst, zou wel eens
achterhaald kunnen zijn.

Wat betreft de ‘politics of mediation’ geldt dat het juist een voor-
deel kan zijn dat het cda niet langer afhankelijk is van een soort be-
middelingspolitiek.Hetwezenvan eenpolitieke stromingwordt eerst
en vooral bepaald door idealen, visie op de inrichting van de samenle-
ving engrensverleggendebeleidsvoorstellen.Een politiek vanbemid-
deling kanvanwege kwetsbare afhankelijkheden tot risico’s leiden.De
christen-democratie staat voor de opdracht haar missie in een andere
samenleving opnieuw voor het voetlicht te brengen en nieuwe groe-
pen te bereiken. Als de eerder geschetste culturele onderstroom in de
samenleving aanwezig blijkt te zijn, zou de positie van de christen-de-
mocratie wel eens heel anders kunnen uitpakken dan nu wordt ge-
dacht.

De positie van het cda is ten tijde van de succesvolle periode on-
der Lubbers soms overschat. Op dit moment–nu paars voorlopig nog
stevig in het zadel zit – wordt die positie misschien wel fors onder-
schat. Zo kan de ‘onttovering’ van paars nog wel eens onverwachte,
nieuwe perspectieven met zich meebrengen.
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uri rosenthal

Blauw over paars. Liberaal tij en de liberale machtsparadox

Een groeimerk

Het liberalisme is een krachtige maatschappelijk-politieke stroming.
In het partijpolitieke bestel en de parlementaire democratie weet het
zich vooral vertegenwoordigd door de vvd. In de jaren zestig en ze-
ventig van de vorige eeuw bevond het liberalisme zich in een moeilij-
ke positie. Het moest opboksen tegen ongeremd links-progressivisme
dat tot op de dag van vandaag zijn sporen heeft nagelaten. Dat er des-
ondanks in die woelige jaren een vruchtbare voedingsbodem voor
liberaleopvattingenwas,manifesteerdezich indeverkiezingsuitslagen
van de jaren zeventig. Onder leiding vanWiegel nam het aantal zetels
voor de vvd in de jaren zeventig toe van 16 (in 1971) naar 28 (1977).
Maar in de politieke verhoudingen van die tijd was het maximaal
haalbare een ‘junior partner’ positie in een coalitiekabinet met een
bijna twee keer zo groot cda, ook al gunde Van Agt de vvd een re-
latief groot aantal ministersposten.

In de jaren tachtig was het tij de liberale stroming gunstig gezind,
maar bleven de electorale resultaten, na een uitschieter in 1982, ach-
ter. Dit kwam doordat het cda, aangevoerd door premier Lubbers,
met zijn no-nonsensebenadering de vvd passeerde en doordat de
vvd in de tweede helft van de jaren tachtig op kritieke momenten
ten prooi viel aan interne verdeeldheid. In 1989 viel de partij met nog
slechts 22 zetels terug tot het niveau van begin jaren zeventig. Ge-
schokt vroegen ook veel liberalen zich af of dit niet de natuurlijke
grootte van een liberale partij in ons land was.

De jaren negentig zijn in dat opzicht het spiegelbeeld geweest van
de jaren tachtig. Het cda kwam in een leiderschapscrisis terecht en
verloor bij de verkiezingen van 1994 in één klap 20 zetels. De vvd
had de interne woelingen van de jaren tachtig achter de rug en sprong
onder leiding van Bolkestein naar meer dan 30 zetels. In het paarse
kabinet-Kok i had de vvd een geprofileerde positie die haar in kabi-
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netten met het cda nooit ten deel was gevallen.1 Vier jaar later werd
dit bevestigd. Voor de komende jaren biedt de liberale onderstroom
van belangrijke maatschappelijke trends goede kansen op verdere
groei.

Blauw in paars: economische zaken

Om blauw in paars te kunnen duiden is een historische terugblik op
de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig onmisbaar. Aan
het begin van die periode stond Nederland er in economisch opzicht
bedroevend slecht voor. Mede dankzij het rigoureuze beleid in de
jaren tachtig en een behoedzame koers begin jaren negentig is die
situatie op veel punten ten goede gekeerd. De sociaal-economische
voorspoed in de afgelopen tijd is alleen tegen die achtergrond te be-
grijpen. Het succes van paars en dat van de liberalen in paars is dus
voor een deel terug te voeren op de daaraan voorafgaande periode.

Dit wil niet zeggen dat de omslag van sociaal-economische tegen-
spoed in voorspoed op het conto van de kabinetten van de jaren tach-
tig en begin jaren negentig geschreven kan worden. Dat zou typisch
passen in de fallacy of misplaced centeredness. Als we ons hier vooral met
politiek en overheidsbeleid bezighouden, betekent dat nog niet dat
die een doorslaggevende rol in de maatschappelijke en economische
ontwikkelingen spelen. Een dergelijke voorstelling van zaken, zoals
nogal eens gebruikelijk in politieke analyses, zou onvoldoende recht
doenaandeautonomeontwikkelingen inde internationale economie
–de globalisering, technologische ontwikkelingen en de schommelin-
gen in de internationale conjunctuur–en zou ertoe leiden dat we de
betekenis van de macropolitiek en het overheidsbeleid navenant uit-
vergroten.

In de jaren tachtig stonden de eerste twee kabinetten-Lubbers
(1982-1989) voor de taak de economische situatie in ons land ten
goede te keren. Het beleid van beide kabinetten werd gemarkeerd
door de uitvoering van het Akkoord van Wassenaar, dat werk in ruil
voor loonmatiging beloofde. Als kleinere coalitiepartner werd de
vvd, en dan vooral vanaf 1986, meermalen neerbuigend door het
cda bejegend. Dit neemt niet weg dat het no-nonsensebeleid van
Lubbers, en de grote operaties zoals deregulering en privatisering,
geheel en al pasten in het liberale streefbeeld van een gezonde econo-
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mie. De explosieve groei van de publieke sector werd omgebogen.
De groei van de werkloosheid – in 1983 met 20.000 personen per
maand, naar een totaal van boven de 800.000 – werd vanaf 1985 tot
staan gebracht.

Het derde kabinet-Lubbers (1989-1994), met Kok op Financiën,
zette dat beleid in veel opzichten voort. Het had niet veel gescheeld
of dit confessioneel-rode kabinet had het wao-probleem op hard-
handige wijze aangepakt–hardhandiger dan de voorgaande kabinet-
ten aangedurfd zouden hebben. Dit was in elk geval een indicatie dat
de PvdA langzamerhand ontvankelijk was geraakt voor de gedachte
dat een sterke economie en een maximale activering van de beroeps-
bevolking de beste garantie voor sociale stabiliteit en sociale recht-
vaardigheid vormen.

Maar de combinatie van cda en PvdA miste toch de ruggengraat
die nodig was om het harde beleid van de jaren tachtig echt door te
zetten. Al voordat het cda zich door de leiderschapscrisis en enkele
kapitale blunders tegenover zijn georganiseerde achterbannen–oude-
ren, boeren–van het electoraat vervreemdde, bleken veel cda-pro-
minenten de daarvoor benodigde veerkracht en het vereiste uithou-
dingsvermogen te missen.2 Voor de PvdA was het wennen aan de
neoliberale tijden van de jaren tachtig en negentig. Dat ging de PvdA
als regeringspartij aanvankelijk redelijk af, maar, zeker na het hachelij-
ke wao-avontuur, met mate. De dreiging van een electorale catastro-
fe liet zich voor de PvdA op een aantal momenten niet minder ernstig
aanzien dan die welke zich metterdaad bij het cda zou voltrekken.
Op een gegeven moment zakte de PvdA in peilingen tot even boven
de 20 zetels. De weer oplopende werkloosheid, de verslechterende
concurrentiepositie van ons land en het onveranderlijk hoge aantal
wao’ers was in die zin een blessing in disguise. Kok koos met succes
voor een realistische koers.

In de jaren negentig legt de vvd voortdurend de nadruk op ver-
mindering van de overheidsuitgaven, het terugdringen van het finan-
cieringstekort en verkleining van de staatsschuld. Bij de presentatie
van het vvd-verkiezingsprogramma van 1994 worden besparingen
van een kleine 20 miljard – onder meer 12 miljard ten behoeve van
een ministelsel in de sociale sector–in eerste instantie door de andere
partijen weggehoond. Maar die volgen nog voor de verkiezingen het
liberale spoor. Bij de formatie van het eerste paarse kabinet worden
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door de drie coalitiepartijen over en weer concessies gedaan. Maar
voorop staat dat ook de PvdA en d66 instaan voor een vergaande
beperking van de overheidsuitgaven en de terugdringing van het fi-
nancieringstekort. En ‘de PvdA-fractie in de Tweede Kamer (was)
bereid in voldoende mate met de liberale fractie mee te denken over
de herijking van de verzorgingsstaat, waardoor uiteindelijk een paars
regeerakkoord kon worden getekend’.3 Het regeerakkoord van au-
gustus 1994 voorziet in ‘een door de jaren heen vol te houden bereid-
heid om genoegen te nemen met een zeer gematigde contractloon-
stijging’ en ‘een in omvang oplopende lastenverlichting’.4 Uit de soci-
aal-democratischehoekkomenbegrijpelijkklachtenover ‘eenliberaal
getint financieel-economisch gesternte’.5

Het eerste paarse kabinet (1994-1998) verschilt in zijn sociaal-eco-
nomische doelstellingen niet wezenlijk van wat de eerste twee kabi-
netten-Lubbers (1982-1989) en, in mindere mate, het derde kabinet-
Lubbers voor ogen stond. In deze zin is het eerste paarse kabinet ook
voor de vvd een gewoon kabinet. Het is een coalitiekabinet waarin
de vvd probeert haar opvattingen zoveel mogelijk tot gelding te
brengen.Daarin verschilt het niet van andere coalitiekabinetten waar-
aan ze had deelgenomen. De zware financieel-economische dossiers
zijn in wezen dezelfde als die in de jaren tachtig.

De vvd is succesvol op twee fronten.Ten eerste: de accentuering
van de financiële component in het economische beleid. Hoewel de
Zalmnorm–scheiding tussen inkomsten en uitgaven, een vast uitga-
venplafond – nog geen dagelijkse preoccupatie voor de happy few is,
drukt Zalm als minister van Financiën wel van meet af aan zijn stem-
pel op het macro-economische beleid. De kwalificatie voor toetre-
ding tot de emu–een financieringstekort van 3%–is hem daarbij de
eerste twee jaar behulpzaam. Daarna profiteert hij van de snelle groei
van de wereldhandel en de voortdurende meevallers. Die meevallers
zijn vooral zijn eigen verdienste: behoedzame ramingen. In 1998 is
het financieringstekort nog slechts 1,5% en groeit de economie met
bijna 4%.

Ten tweede: de liberalisering enflexibilisering vande arbeidsmarkt,
waarmee in het derde kabinet-Lubbers een bescheiden begin is ge-
maakt, worden stevig aangezet. De forse impuls van de gesubsidieerde
werkgelegenheid, die in theorie op gespannen voet staat met klassiek-
liberale uitgangspunten, blijkt als onderdeel van beleid gericht op de
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laagbetaalde baneneffect te sorteren.De vvd gunt Melkert opSociale
Zaken zijn jaarlijkse contingent van 10.000 Melkertbanen.

Het maatschappelijk klimaat verandert in de tweede helft van de
jaren negentig. Met de volgende eeuw in het vizier schetsen de poli-
tiekepartijen en maatschappelijkeorganisaties toekomstperspectieven.
Ook de vvd wil ‘investeren in de toekomst’.6 Ze zet in op ombuigin-
gen ter waarde van 13 miljard en ruimte door economische groei van
7 miljard. Het financieringstekort moet terug naar 1% (al te ruim be-
groot op 5 miljard) en er moet een lastenverlichting komen van 7,5
miljard. De vvd wil beleidsintensiveringen van 6,5 miljard.

Het regeerakkoord van het tweede paarse kabinet begroot de bud-
gettaire ruimte op 17 miljard.7 Daarvan gaat 9 miljard naar beleidsin-
tensiveringen; de lastenverlichting bedraagt 4,5 miljard; de reductie
van het tekort kost 2 miljard.Voor de vvd is dat, met inbegrip van de
grootscheepse fiscale hervorming, een redelijk compromis. Maar ze
dreigt het slachtoffer van haar eigen succes te worden. Naarmate de
financiële doelstellingen met ogenschijnlijk steeds meer gemak wor-
den gehaald, neemt de druk op het overheidsbudget toe. De psycho-
logie van het bereiken van een positief saldo op de Rijksbegroting–
abusievelijk geafficheerd als een begrotingsoverschot in de publieke
sector – werkt beleidsverlangens en -verlanglijstjes in de hand. De
PvdA en d66 claimen vanaf einde 2000 veel extra geld voor de zorg
en het onderwijs. De vvd voegt van haar kant claims voor veiligheid
aan de lijst toe, maar gezien de grote problemen in de sectoren zorg
en onderwijs gaat de aandacht toch vooral daarnaar uit. De vvd komt
zo alles bij elkaar genomen in een lastige positie terecht. Ze mag zich
niet in de hoek laten drukken van ‘private rijkdom en publieke ar-
moede’. Anderzijds wil ze de strikte financiële discipline overeind
houden. Dit temeer omdat de conjunctuur over haar hoogtepunt
heen lijkt te raken.

Zalm vindt net genoeg middelen om de coalitiepartners tevreden
te stellen, de eigen bewindspersonen– in het bijzonder minister van
Onderwijs Hermans–mee te laten delen in die extra uitgaven, en de
financiële uitgangspunten vast te houden. De Zalmnorm– iedereen
weet ervan maar weinigen kennen hem–houdt stand. Een jaar voor
de verkiezingen, in juni 2001, stuurt de ambtelijke Studiegroep Be-
grotingsruimte een advies naar Zalm: ‘Stabiel en duurzaam begro-
ten’.8 De eerste discussies gaan over de mate van verscherping van de
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Zalmnorm.Volgens Kalshoven is het regeerakkoord 2002 hiermee al
geschreven.9 De vvd kan daarover tevreden zijn.

Blauw in paars: overige zaken

Voor overige zaken, zoals veiligheid, immigratie en immateriële
kwesties geldt, ten eerste, een ander historisch perspectief en, ten
tweede, een verschil tussen de beide paarse perioden. Historisch ge-
zien zijn geen rechte lijnen te trekken vanuit de jaren tachtig–de eer-
ste twee kabinetten-Lubbers–en de eerste helft van de jaren negentig
–het kabinet-Lubbers/Kok.

De vvd heeft lange tijd vrijwel alleen gestaan met haar strenge op-
vattingen inzake orde en veiligheid en criminaliteitsbestrijding. De
veiligheidsproblematiek dringt pas tijdens het tweede kabinet-Lubbers
in haar volle omvang, dus met inbegrip van de zware georganiseerde
criminaliteit, tot de politieke elite door. In het eerste paarse kabinet
naderen de andere coalitiepartijen, de PvdA in het bijzonder, in toe-
nemende mate de standpunten van de vvd over de aanpak van de
onveiligheid en criminaliteitsbestrijding. De vvd verkeert paradoxaal
genoeg in een enigszins lastige positie.Vice-premier en minister van
Binnenlandse Zaken Dijkstal heeft de politie in zijn portefeuille, maar
moet daarmee uitvoering geven aan de nieuwe Politiewet waar hij als
Kamerlid tegen heeft gestemd. Als hij voor het bepalen van de beno-
digde sterkte van de politie wil weten hoeveel politiemensen er feite-
lijk zijn, blijkt dat bovendien ten gevolge van de regionalisatie van het
beheer een nauwelijks te beantwoorden vraag te zijn.

In de tweede paarse periode nemen de coalitiepartners de stand-
punten van de vvd in veel opzichten over. Op sommige punten,
bijvoorbeeld ten aanzien van preventief fouilleren en privacykwesties,
lijkt de PvdA vvd-minister van Justitie Korthals zelfs rechts in te ha-
len–voorzover die terminologie tegenwoordig nog hout snijdt. Over
de bereidheid van de andere coalitiepartijen om de omvang van het
politie- en justitieapparaat op internationaal aanvaardbaar peil te bren-
gen kan de vvd bepaald tevreden zijn. Het betekent wel dat de vvd
niet langer het alleenrecht op dit terrein kan claimen.

De standpunten en het beleid ten aanzien van de immigratie- en
asielproblematiek hebben ook al een eigen dynamiek gehad. In dit
domein is vooral Bolkestein zijn tijd, en gedurende een reeks van
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jaren ook veel leden van zijn eigen partij, ver vooruit. Al eind jaren
tachtig voorziet hij de problemen die zich in de jaren negentig zou-
den aandienen, en pleit hij voor volledige integratie van minderhe-
den.10 Het verkiezingsprogramma van 1994 spreekt uit dat ‘politieke
vluchtelingen in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus en
dat economische vluchtelingen geen toegang tot Nederland krij-
gen.’11 De PvdA en d66 zijn daar niet aan toe. Zowel de integratie
van minderheden–‘samenhangend en praktisch’ beleid–als het asiel-
beleid– ‘strenge selectie’–worden in het regeerakkoord op een voor
de vvd onbevredigende wijze geregeld.12 Staatssecretaris van Justitie
Schmitz heeft niet veel op met de liberale opvattingen. Een en ander
geeft Bolkestein en de liberale fractiewoordvoerders weliswaar de
ruimte om bij voortduring in en buiten het parlement te waarschu-
wen tegen slap beleid, maar de wet- en regelgeving en het gevoerde
beleid spreken toch zachtere taal.

Deze geschiedenis herhaalt zich in feite in 1998. In het regeer-
akkoord van het tweede paarse kabinet wordt de integratie van min-
derhedenwederom inomzichtige bewoordingengeformuleerd.Voor
het asielbeleidwordenbijde formatieonderhandelingendecontouren
van een nieuweVreemdelingenwet geschetst. In het daarop volgende
wetgevingstraject moeten op vrijwel elk punt gedetailleerde compro-
missen worden gesloten. Al kort na de inwerkingtreding van de nieu-
we wet in 2001 stapelen de uitvoeringsproblemen zich op en blijkt
het Nederlandse beleid nog altijd een aanzuigende werking te hebben
op vreemdelingen, bijvoorbeeld op alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers. In de paarse coalitie staat de vvd vrijwel alleen met haar
pleidooi voor de opvang in eigen regio. Ze moet op dit terrein on-
veranderlijk voor zichzelf opkomen. Ze heeft vanwege de politieke
gevoeligheid van het vraagstuk ook weinig speelruimte om voor de
gelegenheid met het cda zaken te doen.

Immateriële zaken

Van meet af aan is veel aandacht uitgegaan naar het paarse beleid in
het immateriële domein. Het is oorspronkelijk vooral een kwestie van
politiek-theoretische deductie. Het cda moet voor de eerste keer in
de oppositie. De partijen van de paarse coalitie verzoenen langs de
materiële as de oude tegenstellingen, vroeger links-rechts genoemd.
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Langs de immateriële as zijn zij evenwel min of meer gelijkgestemd
en hebben ze zich lange tijd gedwarsboomd gevoeld door de onwrik-
bare opvattingen van de christen-democratie. Ze krijgen nu ruim
baan om dat soort zaken eindelijk onder elkaar te regelen.

Dezedeductievebenaderingdoetdewerkelijkheid inverschillende
opzichten geweld aan. In de eerste plaats is de belangstelling van de
hoofdpersonen in de paarse coalitie, d66-voorman Van Mierlo wel-
licht uitgezonderd, voor de immateriële kwesties niet al te groot. En
als die interesse er al mocht zijn, dan is er in elk geval weinig aanlei-
ding die binnen de kortste keren te etaleren. Het accent ligt op de
economische zaken. Tijdens de eerste paarse periode (1994-1998) is
het, illustratief genoeg, minister van Economische Zaken Wijers die
bij de wetgeving ter verruiming van de openingstijden van winkels
het verwijt krijgt dat hij de christelijke waarden – de zondagsrust –
aantast. Daartegenover staat de in het oog springende oproep tegen
het einde van het eerste paarse kabinet van minister van vrom, De
Boer, om in deze jachtige, economistische tijden te ‘onthaasten’.

In de tweede paarse periode komen immateriële zaken meer in
beeld. De wettelijke regeling van het homohuwelijk en de nieuwe
Euthanasiewet krijgen bijzonder veel aandacht, niet in de laatste plaats
ook in het buitenland. De regeling van het homohuwelijk is voor de
vvd de logische uitkomst van haar liberale uitgangspunten. Fractie-
voorzitter Dijkstal brengt wat meer gevoel op voor de symbolische
betekenis van het onderwerp dan zijn voorganger Bolkestein. Maar
het onderwerp staat, alles bij elkaar, toch niet erg hoog op de liberale
agenda.

De aanvaarding van de nieuwe Euthanasiewet gaat weliswaar ge-
paard met de nodige commotie en oppositie vanuit de hoek van het
cda en de kleine christelijke partijen, maar dit laat onverlet dat het
cda ooit, als grootste regeringspartij, heeft meegewerkt aan een eu-
thanasieregeling, zij het een minder verreikende.13 Binnen de vvd
wordt de nieuwe Euthanasiewet met tevredenheid ontvangen, ook
al zouden sommigen een verdergaande wettelijke regeling willen.
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Blauw in paars: liberalisme in de jaren negentig

1. Lange termijn: liberale trends
De vraag naar het blauwe quotiënt in paars is eerst en vooral een

vraag naar de positie van het liberalisme en de vvd in de jaren negen-
tig. Die positie moet geplaatst worden in het langetermijnperspectief
van de maatschappelijke trends. De dominante maatschappelijke
trends in de afgelopen vijfentwintig jaar hebben een sterk liberale
inslag gehad. Dat geldt in bijzondere mate voor de individualisering
van de samenleving, die volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau
het meest kenmerkend is voor de veranderingen in de Nederlandse
samenleving.14 Ook de normalisering van de relatie tussen de publie-
ke en de private sector, die in de jaren zeventig volledig uit balans was
geraakt, paste uitstekend in het liberale stramien.

In de jaren negentig hebben liberale tendenties definitief hun weg
gevonden naar het partijpolitieke bestel en de representatieve demo-
cratie. Na de verkiezingen van 1994 schreef Daudt: ‘In de politieke
journalistiekbestaat steeds deneigingde vvd teonderschatten...maar
het minst kwetsbaar is de vvd, ongeacht of de vvd in de oppositie
blijft of in de regering komt. Er is dan ook minder dan ooit reden om
de vvd te onderschatten.’15 Zo was het in 1994 en in 1998, en het
gaat onverkort op voor de komende jaren.

Dit langetermijnperspectief beperkt zichniet totNederland.Tegen
zijn zin kondigde Hirschman al in 1985 een ontwikkeling aan die het
liberalisme in een prominente, zo niet dominante positie in de Wes-
terse wereld zal plaatsen: ‘Western societies appear to be condemmed
to long periods of privatization during which they live through an
impoverishing ‘‘atrophy of public meanings’’, followed by spasmodic
outbursts of ‘‘publicness’’ that are hardly likely to be constructive.’16

Het geloof in vanbovenaf gereguleerde en gereglementeerde collecti-
viteiten is tanende, de tijden van de almaar uitdijende overheid zijn
voorbij.

2. Blauwe voorwaarden voor paars
Men kan de totstandkoming van het eerste paarse kabinet in 1994

en de liberale bijdrage daaraan langs verschillende wegen beredene-
ren. Het lijkt achteraf, zeker na zoveel jaren, alsof paars als vanzelf tot
stand kwam. De werkelijkheid was een andere: de verkiezingsuitslag
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in 1994 trok een streep door vele rekeningen.17 Het ligt voor de hand
allereerst te kijken naar de electorale situatie: de voor Nederlandse
begrippenongekende, bijna beangstigende ineenstorting vanhet cda.
Had het cda enkel de trendmatige gevolgen van de secularisering en
deconfessionalisering en het verlies van de premierbonus ervaren, dan
was het nog altijd in de buurt van een ruime veertig zetels terecht
gekomen.

Vanuit liberaal perspectief kan vervolgens gewezen worden op het
‘nieuwe realisme’ van de PvdA dat zich al tijdens het derde kabinet-
Lubbers manifesteerde: ‘De voornaamste ontwikkeling in het afgelo-
pen decennium die paars mogelijk heeft gemaakt, was het groeiende
besef bij de socialisten dat de verzorgingsstaat door zijn interne tegen-
stellingen steeds moeilijker te handhaven is.’18 De poging van een
aantal sociaal-democraten om met een appèl op Blairs DerdeWeg het
paarse programma naar zichzelf toe te redeneren was al te doorzich-
tig: ‘Zijn DerdeWeg lijkt wel erg veel op het Nederlandse liberalisme
met een christen-democratisch randje.’19

Een niet te onderschatten factor bij de totstandkoming van het eer-
ste paarse kabinet was de aversie in de vvd tegen samenwerking met
het cda. De slechte herinneringen aan het tweede kabinet-Lubbers
waren nog springlevend– tot in alle details.We hebben al gezien dat
die herinneringen terugvoerden naar momenten waarop de vvd te
kampenhadmet ernstige interne verdeeldheid endramatische electo-
rale verliezen. Afgezien van de verwijten die prominenten binnen de
vvd elkaar maakten, werd de ellende van destijds in belangrijke mate
toegeschreven aan de handelwijze van het cda, premier Lubbers in
het bijzonder. Dit type herinneringen vergemakkelijkte het zoeken
van een vergelijk met de PvdA die in Kok een vertrouwenwekkende,
ervaren leider had. Dat laatste was voor de liberalen een belangrijk
gegeven. De stabiliteit van een paars kabinet moest boven elke twijfel
verheven zijn.

Bij de totstandkoming van het tweede paarse kabinet in 1998 was
de antistemming jegens het cda weliswaar minder groot dan vier jaar
terug, maar het cda had zich allerminst hersteld en had vier jaar lang
een buitengewoon zwakke oppositie gevoerd. De antistemming je-
gens het cda maakte plaats voor misprijzen. De schermutselingen
met d66 rond haar kroonjuwelen daargelaten, lag participatie in een
tweede paars kabinet opnieuw voor de hand. De verkiezingen lever-
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den de vvd meer zetels op dan ooit tevoren; dus ook meer dan in
1982. Mede door de halvering van het aantal zetels voor d66 kon de
vvd zich definitief doen gelden. De geestdrift was zo groot dat het
tijdens de kabinetsformatie bij de verdeling van de portefeuilles nog
bijna mis ging. Maar dat keerde in één etmaal ten goede.

3. De liberale partij: machtsvorming, leiderschap, eenheid
Voor liberalen is politiekeparticipatiebepaaldniethethoogstdenk-

bare in het leven. Dit moet niet worden opgevat als een bewijs van
liberaal egotisme; immers, in de liberale maatschappijtheorie staat
voorop dat mensen zich op zeer uiteenlopende wijze voor anderen en
de samenleving verdienstelijk kunnen maken. Maar liberalen hebben
zich lang thuis gevoeld bij het idee dat de politiek typisch het domein
van de amateurpolitici moest zijn. Met de beste bedoelingen werd
daarbij gewezen op de men of independent means die immers vrij van
materiële belangen de publieke zaak zouden dienen.

Veel liberalen kost het, ook als ze zich graag verplichten tot verant-
woord burgerschap, de nodige moeite hun talenten om te zetten in
politieke betrokkenheid en participatie. Ze zijn gekant tegen een do-
minante publieke sector; politieke betrokkenheid en participatie zou-
den hen onvermijdelijk die publieke sector binnenloodsen. Ze voelen
zichzelf toch meer thuis in de private sector waar, volgens goed libe-
raal gebruik, een afspraak– het contract – echt afspraak is en gedane
zaken niet door achterbannen of ‘politicking’ ongedaan worden ge-
maakt.20 Ze laten de politiek dan ook graag over aan geestverwanten
die daar wel tegen kunnen en hen op vertrouwenwekkende wijze in
vertegenwoordigende lichamen en in politieke gezagsfuncties repre-
senteren.

De liberale uitgangspunten van vrijheid, individualiteit en open
concurrentie staan bovendien op gespannen voet metmachtsvorming
en de vereiste organisatie van macht in politiek verband. Liberalen
moeten dus een aantal hordes nemen, alvorens ze zich in een politieke
partij verenigen en zich aan zoiets als een partijlijn conformeren.Wat
in andere stromingen zoals de sociaal-democratie vanzelfsprekend is,
staat in de liberale contreien continu onder druk. Voor een liberale
partij is eenheid dan ook van vitale betekenis. Eenmaal zo ver geko-
men, heeft een liberale partij geen behoefte aan scherp geprofileerde
vleugels en persoonlijke twisten. Dit temeer omdat ook liberale poli-
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tici liberaal zijn en dus de eigen politiek-filosofische beginselen van
vrijheid, individualiteit en machtsvrij discours koesteren.21

Interne woelingen in de vvd, zoals die van de jaren tachtig, heb-
ben dan ook diepe sporen achtergelaten. De huidige vvd heeft de les
van de jaren tachtig geleerd. De maatschappelijke trends wijzen in
liberale richting; de vvdwil dat bij verkiezingenen regeringsvorming
verzilveren.

Hieruit zijn enkele karakteristieke punten af te leiden.Ten eerste:
ook de vvd kent in de jaren negentig meer dan ooit grote betekenis
toe aan politiek leiderschap, hoewel de term politiek leiderschap libe-
ralen oprecht tegenstaat. ‘Duo-listisch’ leiderschap dat in de jaren
tachtig nog even opgeld deed–Nijpels in deTweede Kamer, De Kor-
te als vice-premier in het eerste kabinet-Lubbers–is de slechtst denk-
bare formule voor een liberale politieke partij. Het leiderschap valt
onbetwist toe aan de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Het was
dan ook niet meer dan logisch dat Bolkestein er in 1994 voor koos in
de Kamer te blijven en dat Dijkstal in 1998 zijn vice-premierschap
verruilde voor het fractievoorzitterschap. Als de vvd in enig toekom-
stig kabinet de premier zou leveren, zou dat wel gevolgen kunnen
hebben voor de positionering van het politieke leiderschap.

Het belang van onbetwist leiderschap manifesteert zich ook in de
wijze waarop de opvolging van Bolkestein door Dijkstal in 1998 in
zijn werk is gegaan. Het cda werd in 1993-1994 geteisterd door een
opvolgingscrisis. De PvdA verkeert–op het moment van schrijven–
in onzekerheid over het leiderschap van de partij, ook al was een en-
kele redevoering van Melkert op het partijcongres van maart vol-
doende om hem, op een volledig georkestreerde wijze, alvast tot
eventuele opvolger van Kok te verklaren. Bij de vvd verliep de op-
volging van Bolkestein door Dijkstal soepel en geruisloos. De vvd is
er, anders dan sommigen in het begin vreesden, tot nog toe bij de
kiezersenquêtes zeer wel bij gevaren. Een rustige machtsoverdracht
wordt op prijs gesteld.

Ten tweede: zoals voor elke politieke filosofie geldt, lenen ook de
liberale beginselen zich voor verschillende interpretaties en voor uit-
eenlopende opvattingen over hun doorwerking in de maatschappelij-
ke en politieke praktijk. Eind jaren tachtig plaatste een commissie van
de Teldersstichting, waarvan onder meer Bolkestein deel uitmaakte,
twee liberale varianten tegenover elkaar: de utilitaire en de ontplooi-
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ingsvariant. Het onderscheid loopt in grote lijnen parallel met dat
tussen het klassieke en het sociale liberalisme.22 De commissie opteer-
de voor de utilitaire variant. Daarin ligt de nadruk op eigen initiatief
in plaats van afhankelijkheid van anderen; op de staat als waarborg-
in plaats van verzorgingsstaat; en op het aanspreken van mensen op
hun gedrag in plaats van hun intenties.

Deze twee varianten worden wel geassocieerd respectievelijk met
de periode-Bolkestein en de periode-Dijkstal. En hoewel zeker ver-
schillende accenten kunnen worden onderkend, zou het zeer over-
dreven zijn tegenstellingen te zoeken waar die in de jaren negentig in
de liberale programma’s en in de alledaagse praktijk van de liberale
politiek afwezig blijken te zijn. Dat valt bijvoorbeeld af te leiden uit
het kruiselingse feit dat Bolkestein zich steeds sterk heeft gemaakt
voor sociale stabiliteit en sociale cohesie, terwijl Dijkstal individuele
keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid als pijlers van de maat-
schappelijke en politieke orde ziet. De politieke stijl verschilt in een
aantal opzichten. In de periode-Bolkestein was er, deels vanuit de
oppositie, reden voor confrontatie en gezonde spanning. Dijkstal
zoekt qua toonzetting wat meer aansluiting bij het ‘prudente progres-
sivisme’ van de Nederlandse bevolking.23 Maar inhoudelijk is de libe-
rale koers redelijk stabiel gebleven.

Min of meer eenzelfde benadering gaat op voor de recente discus-
sie over normen en waarden, en over de rol die maatschappelijke in-
stituties en de overheid bij de overdracht van normen en waarden
dienen te spelen. Volgens een groep neoconservatieven zou de vvd
sterker moeten appelleren aan morele deugden en zich meer gelegen
moeten laten liggen aan de normerende functie van instituties als het
huwelijk, de kerk, de vereniging, de school en de universiteit.24 Maar
anderen zeggen dat liberale beginselen als individuele vrijheid en ver-
antwoordelijkheid en het nakomen van afspraken en regels al even-
zeer gericht zijn op de belangrijkste normen en waarden die onze
samenleving kent: de normen en waarden van het sociale contract.25

Daarachter gaat in wezen eenzelfde appèl op ordentelijke maatschap-
pelijke verhoudingen en verantwoordelijkheid schuil.

4. Institutionele veranderingen?
Men zou de liberalen kunnen aanspreken op de ambitie institutio-

nele veranderingen in het sociaal-economische bestel door te voeren.
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De vvd heeft zich zeker de nodige inspanningen getroost om in een
aantal sectoren tot verdergaande deregulering en privatisering te ko-
men. Als verklaard voorstander daarvan werd d66-minister van Eco-
nomische Zaken Wijers wel de zesde liberale minister in het eerste
paarse kabinet genoemd. In de tweede paarse periode verschoof het
accent naar adequate mededinging, met inbegrip van de daarvoor
geschikte institutionele voorzieningen zoals ordentelijk toezicht.

Het is opvallend dat veel minder is geïntervenieerd in de corpora-
tieve onderdelen van de sociaal-economische instituties en in de ver
doorgevoerde belangenvertegenwoordiging–dus ook regulering–in
de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting. Men zou van liberalen
in een paarse coalitie anders verwachten. Met het cda in de oppositie
raakte immers de voornaamste pleitbezorger van dat bestel uit beeld.
Maar op dit vlak is niet veel gebeurd. Het bleef bij woorden over de
liberale opvatting ‘dat publiekrechtelijke bevoegdheden slechts kun-
nen toevallen aan organen binnen de democratisch gecontroleerde
publieke sector. Ook onze coalitiepartners lijken hiermee in te stem-
men.’26 Ideologischebezwaren tegendepubliekrechtelijkebedrijfsor-
ganisatie, met de ser als symbool, bleken niet op te wegen tegen de
euforie die gaandeweg ontstond over het poldermodel. De gevestigde
belangen in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting hebben
bovendien nog altijd een sterk confessioneel-rode inslag. En de minis-
tersposten in deze sectoren kwamen in 1994 stuk voor stuk bij de
andere coalitiepartijen terecht. Een uitzondering was de landbouw-
sector. Die kreeg dan ook te maken met een liberale minister –Van
Aartsen –die van meet af aan de gevestigde organisaties onder druk
zette. De varkenspestcrisis en de daarop volgende aanzetten tot her-
structurering deden de rest.

In 1998 kwamen liberalen op onderwijs en–met een staatssecreta-
riaat–op Volkshuisvesting. Maar vooral minister van Onderwijs Her-
mans had zijn handen vol aan obstinate kwesties in het hart van het
basis- en voortgezet onderwijs en had geen zin in semi-ideologische
discussies over de rol van de onderwijsorganisaties.

Het zogeheten afbreken van het maatschappelijk middenveld zat
vooral in de hoofden van journalisten en politicologen, en veel min-
der in die van de politici die het voor het zeggen kregen. Bij de aan-
vang van het eerste paarse kabinet werd veel ophef gemaakt van het
herstel van het politieke primaat. Dat werd inderdaad uitgelegd als het
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beperken van de rol van de maatschappelijke organisaties en instellin-
gen. Maar na enige tijd kwam het herstel van het politieke primaat
voor iets heel anders te staan: machtsherstel voor de politieke gezags-
dragers ten opzichte van hun ambtenaren. Ook de vvd ging daarin
mee. Bij de botsing tussen minister Sorgdrager en super-pg Docters
van Leeuwen steunde de vvd de minister.

Hieruit blijkt wederom dat de liberalen het in de jaren negentig
vooral hebben gezocht in financieel- en sociaal-economische resulta-
ten, en veel minder in min of meer ideologisch georiënteerde veran-
deringen inhet maatschappelijk en bestuurlijk bestel. Het valt ook an-
ders te formuleren: ze hebben met succes hun financieel- en sociaal-
economische ideeën in beleid en, belangrijker nog, in beleidsresulta-
ten omgezet. Ze hebben zo de economische ontwikkeling gefacili-
teerd en daarmee ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de maat-
schappelijke stabiliteit.

5. De liberale machtsparadox: ondervertegenwoordiging
De verdeling van de portefeuilles in coalitiekabinetten is vatbaar

voor uiteenlopende interpretaties. De portefeuilles kunnen worden
beoordeeld aan de hand van objectieve en subjectieve criteria: om-
vang (budget, takenpakket); maatschappelijke en politieke gevoelig-
heid en kwetsbaarheid; correspondentie met door de partij gekoester-
de prioriteiten (bijvoorbeeld de ‘harde’ versus ‘zachte’ sector); histo-
risch gegroeid prestige; verwachte toename en afname van reputatie.

Over de liberale score in de twee paarse kabinetten zullen de me-
ningen uiteenlopen, al naargelang de weging en invulling van de ver-
schillende criteria. In het eerste paarse kabinet had de vvd bepaalde
portefeuilles waaraan veel eer te behalen was en die goed pasten bij
het liberale profiel. Hezelfde geldt voor het tweede paarse kabinet.
Daarnaast waren er portefeuilles die nu eenmaal de kwalitatieve prijs
zijn die een coalitiepartij bij de onderhandelingen over het aantal por-
tefeuilles –vooral ministersportefeuilles die toegang tot de minister-
raad geven–moet betalen. Opvallend zijn, afgezien van het vice-pre-
mierschap, de vvd-portefeuilles van Financiën in beide paarse kabi-
netten, de harde portefeuilles van Buitenlandse Zaken en Defensie en
Justitie, en–eindelijk weer–Onderwijs in de tweede periode.

Tegenover het bevredigende resultaat bij de portefeuilleverdeling
in de paarse kabinetten staat de matig tot slechte score van de vvd bij
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het verwerven van andere posities in het Nederlandse staatsbestel en
andere belangrijke instellingen. Het gaat daarbij om posten die, ook
als de resultaten bij de algemene verkiezingen eens mochten tegenval-
len, duurzamer invloed geven. Als ze daartoe al gerichte pogingen in
het werk heeft gesteld, is de vvd er in elk geval niet in geslaagd veel
hoge posities in handen te krijgen. In geen van de hoge colleges van
staat bezet de vvd, na een inmiddels behoorlijk aantal jaren paars be-
wind, de belangrijkste positie.27 Dat geldt ook voor zulke instellingen
als de ser, het cpb, het scp en de wrr. De vvd is ook sterk onder-
vertegenwoordigd bij de topposities op de ministeries.

Dit is de liberale machtsparadox. Gelet op de betekenis van een
blijvende aanwezigheid in de bolwerken van de publieke macht zou
men immers van de vvd een veel offensievere koers verwachten.
Maar kennelijk is de liberale gerichtheid op resultaat in deze contreien
niet al te groot. Er zijn allereerst reële obstakels. Coalitiepartner
PvdA, die sterk oververtegenwoordigd is, kan nu eenmaal nog altijd
putten uit een groter reservoir kandidaten voor overheidsfuncties. Ze
heeft bovendien–evenals het op dit punt nog altijd alerte cda–aan-
zienlijk minder scrupules bij het naar voren schuiven van kandidaten.
De vvd van haar kant lijkt gehinderd te worden door een zekere
gêne.Voor belangrijke posities zijn meestal zware, min of meer geob-
jectiveerde functievereisten in het geding. De vvd is op dat punt ge-
neigd sneller in te binden dan de andere grote partijen.

Maar dit kan, gelet op de realiteitszin die de liberalen op alle andere
terreinen ten toon spreiden, niet het hele verhaal zijn. De gedachte
dringt zich op dat de vvd zich klaarblijkelijk sterk concentreert op
een zo stevig mogelijke aanwezigheid in het kabinet en in de verte-
genwoordigende lichamen: het primaat van het Binnenhof en van de
politiek-bestuurlijke organen in provincies en gemeenten. Liberale
bewindspersonen moeten in die gedachtegang gewoonweg kunnen
rekenen op de loyaliteit van hun ambtenaren en de vele bestuurlijke,
advies- en planinstellingen moeten zich niet breder maken dan hun
wettelijke taak voorschrijft. Ambtenaren en adviescolleges moeten
dienstbaar zijn aan het regeringsbeleid. Afgaande op de liberale resul-
taten inde tweepaarse kabinetten, heeft die instrumentele benadering
in de jaren negentig en het begin van deze eeuw redelijk gewerkt.
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Conclusie: onveranderlijk sterk

Het is gebruikelijk in politieke analyses van een partij het krachten-
veld van de belangrijkste politieke partijen als referentiekader te han-
teren. Dat levert het risico op dat de analyses, voordat men er erg in
heeft, vooral over andere partijen gaan en dat de krachtbronnen, bij-
zonderheden en deficiënties van de partij in kwestie onderbelicht
blijven. Dit geldt zeker voor de vvd. De electorale groei van de vvd
is niet los te zien van de belangrijkste maatschappelijke trends die een
sterk liberale inslag hebben. Daarnaast heeft de vvd vanaf het einde
van de jaren tachtig geprofiteerd van onbetwist leiderschap, een ge-
ruisloze opvolging en, in het algemeen, inhoudelijke gelijkgezind-
heid.

De vvd heeft het in de jaren negentig vooral, en met succes, ge-
zocht in financieel- en sociaal-economische resultaten, en veel min-
der in min of meer ideologisch georiënteerde veranderingen in het
maatschappelijk en bestuurlijk bestel. Dat laatste hoefde ook niet,
omdat de meest in het oog springende maatschappelijke trends toch
al in liberale richting gaan. Het verklaart meteen ook de liberale
machtsparadox: het feit dat de vvd in vrijwel alle opzichten resultaat-
gericht is–met als kernpunt een vanuit liberaal oogpunt doeltreffend
regeringsbeleid–maar niet in staat is de aanzienlijke ondervertegen-
woordiging inbelangrijkepositiesbijbestuurlijkeenmaatschappelijke
organen en instellingen weg te werken. Kennelijk dringen liberale
opvattingenookzonder liberale representatie in die organenen instel-
lingen door.

De liberale onderstroom van de samenleving blijft onveranderlijk
sterk. De burgers leven, wonen en werken met andere, maar kiezen
hun leef-, woon- en werkomgeving zoveel mogelijk vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid, naar eigen inzicht. Ze maken deel uit van ver-
enigingen, organisaties en instituties, maar ze hechten wel aan de mo-
gelijkheid van vrije toe- en uittreding. Ze willen een overheid die
haar kerntaken doeltreffend uitoefent. Ze geven de machtigen in de
publieke sector beleidsruimte maar willen wel dat de machtigen hun
macht op een ordentelijke manier gebruiken.

Het liberale electoraat bestaat uit burgers die zo denken en zich op
die wijze gedragen. Het neemt in omvang toe. Bij de volgende kabi-
netsformatie zal het, zoals gewoonlijk, om de te realiseren resultaten
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gaan. Uitgangspunten blijven het faciliteren van een sterke economie
en, in nauwe samenhang daarmee, het garanderen van maatschappe-
lijke stabiliteit.

Verdere versterking

De liberale onderstroom moet ook voor die delen van de bevolking
herkenbaar zijn die historisch gezien op enige afstand van het libera-
lisme staan, maar nu juist veel profijt kunnen hebben van de liberale
uitgangspunten en van de resultaatgerichtheid van de vvd. Dat geldt
allereerst voor het vrouwelijke electoraat.Vergeleken met de liberalen
in sommige andere landen, zoals Canada, heeft de vvd op dit vlak
nog altijd het nodige te winnen. Dat betreft niet alleen de bekende
vraagstukken van arbeid en zorg, maar heeft ook alles te maken met
de positionering van liberale vrouwen in prominente posities–reden
temeer om de liberale machtsparadox kritisch te bejegenen.

Het gaat evenzeer op voor allochtone groeperingen in ons land die
alleszins baat hebben bij de liberale nadruk op een sterke economie
en maatschappelijke stabiliteit. Het liberaalgeoriënteerde financieel-
en sociaal-economische beleid in de paarse periode moet ook in hun
richting zijn vruchten afwerpen. De tijd dat het liberale pleidooi voor
het verplicht leren van de Nederlandse taal als een ‘rabiaat rechts’
voorstel van tafel werd geveegd, ligt gelukkig achter ons.28 De reali-
teitszin van het, op maatschappelijke integratie gerichte, liberale be-
leid moet allochtone groeperingen aanspreken.

We kunnen er niet omheen te wijzen op de dringende noodzaak
de liberale achterstand in de universitaire en daarmee verwante mi-
lieus in te lopen.Weliswaar worden liberale opvattingen en bindingen
daar allang niet meer buiten de orde verklaard, maar toch bepalen
decennia van sociaal-democratische dominantie tot op de dag van
vandaag het beeld. Dat is in bijzondere mate het geval voor de maat-
schappijwetenschappen – met hun sterke oriëntatie op de publieke
sector.

Voor de verdere versterking van het liberale quotiënt in de samen-
leving is het dienstig duidelijk te zijn over de liberale visie op de
structuur en werkwijze van de overheid. Het is daarbij van belang het
denken over de overheidsorganisatie en de bestuurslagen–Europees,
nationaal en binnenlands bestuur – te intensiveren. Het liberale ver-
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trekpunt is en blijft dat de overheid en haar bestuurlijke organisatie er
zijn voor de burgers, en niet omgekeerd. Het lijkt een dooddoener,
maar dat is het ten overstaan van de andere politieke stromingen zeker
niet. De bestuurlijke arrangementen, welke dan ook, dienen te vol-
doen aan de vereisten van de democratische rechtsstaat, maar ze moe-
ten ook de welvaart faciliteren en de maatschappelijke stabiliteit be-
vorderen.

Liberale bestuurlijke concepten zijn maatschappij-georiënteerd,
nietoverheidscentrisch.Debattenenbesluitvormingoverdestructuur
en werkwijze van de overheid moeten gericht zijn op vergroting van
de maatschappelijke effectiviteit en legitimiteit. Voor liberalen is dat
de toetssteen. Ze hebben niet veel op met de overheidscentrische,
vaak geïsoleerde discussie over de bestuurlijke organisatie in andere
stromingen. De kernvraag is en blijft: waartoe, werkt het? Faciliteert
het de welvaart en bevordert het de maatschappelijke stabiliteit?

Liberalen wijzen veranderingen in de structuur en werkwijze van
de overheid niet af, net zo min als ze dergelijke veranderingen op
voorhand zullen bepleiten. Ze hebben onderwijl steeds minder reden
beducht te zijn voor de beïnvloeding van bestuurlijke processen en
procedures door burgers.Want dat zullen in toenemende mate libera-
le burgers zijn.

Ten slotte

De vvd vertrouwt op de zeggingskracht van het eigen liberale merk.
Anders dan de PvdA heeft de vvd geen last van partijen in de eigen
buurt. De PvdA moet voortdurend alert zijn op de winst- en verlies-
rekening jegens GroenLinks, mogelijk Leefbaar Nederland en een
klein beetje d66. Zolang de PvdA zich niet teveel van die buren aan-
trekt en realistisch blijft, is er vanuit liberale optiek geen verschil met
de rationale voor het eerste en het tweede paarse kabinet.

* Deze tekst werd geschreven in juni 2001.

Noten

1. Opmerkelijk genoeg had de vvd in de kabinetten-Van Agt en
Lubbers i en ii meer ministersposten dan in het eerste paarse kabinet:
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paul kalma

Rood over paars: De sociaal-democratie tussen zakelijkheid en verza-
king

Hoe rood was paars? Hoe hoog was het sociaal-democratisch gehalte
van de twee kabinetten die ons land sinds 1994, met parlementaire
steun van vvd, d66 en PvdA, geregeerd hebben? Om die vraag te
beantwoorden moeten we eerst vaststellen, wat onder ‘rood’ respec-
tievelijk ‘sociaal-democratisch’ moet worden verstaan.

Eenopsommingvan specifiek (?) sociaal-democratischebeginselen
(gelijkheid, solidariteit) is daarvoor ontoereikend. Minstens zo be-
langrijk zijn de grote sociaal-economische en politieke vraagstukken
waarmeedesociaal-democratiezichvanoudshergeïdentificeerdheeft
–en de institutionele oplossingen die ze daarvoor heeft aangedragen.
Het was haar in de twintigste eeuw–het tweede en derde kwart van
die eeuw in het bijzonder – vooral om de vestiging en verdere uit-
bouw van een ‘gemengde’ economische orde te doen. Ze beoogde
daarbij geen afschaffing van de kapitalistische markteconomie, zoals
de vroege sociaal-democratie die nastreefde, maar een zodanige orga-
nisatie van dat kapitalisme (via macro-economische sturing; marktre-
gulering; een omvangrijke, doelmatig functionerende publieke sector)
dat een hoog niveau van sociale bescherming en een krachtig demo-
cratisch bestuur gegarandeerd zouden zijn.

Het vraagstuk van de economische orde is, mede op grond van de
successen van de naoorlogse sociaal-democratie, naar de achtergrond
verdwenen–zo het al niet voor ‘opgelost’ is verklaard. Maar inmid-
dels is de situatie veranderd. Het kapitalisme is wereldwijd opnieuw
in opmars; de beleidsvrijheid van nationale overheden is, onder in-
vloed van economische en technologische ontwikkelingen, maar ook
van een beleid van deregulering en privatisering, verminderd. Som-
migen, zowel ter rechter- als ter linkerzijde, zien daarin een breuk
met het tijdperk van het georganiseerde kapitalisme. Maar ook als
men daaraan twijfelt, rijst de vraag hoe de sociaal-democratie de be-
treffende ontwikkelingen beoordeelt. Dient ze nog (of: weer) over
een eigen visie op de economische orde te beschikken–en zo ja, hoe
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ziet die er, na het einde van het ‘keynesianisme’, dan uit? Of is een
dergelijk streven vooral een uiting van nostalgie?

Dergelijke thema’s nemen een belangrijke plaats in in het werk van
de Duitse politicoloog Fritz Scharpf. Hij houdt zich al meer dan twin-
tig jaar bezig met het sociaal-economisch beleid in diverse Europese
landen en met het aandeel van de respectievelijk sociaal-democrati-
sche partijen in dat beleid. Daarbij koppelt hij een grote empirische
kennis aan een brede, theoretisch gekleurde probleemstelling ener-
zijds, aan praktische beleidsaanbevelingen anderzijds. Scharpf ziet in
een globaliserende, ‘ontgrensde’ economie nog wel degelijk ruimte
voor een progressief sociaal beleid op nationaal niveau, zoals bijvoor-
beeld Nederland zijns inziens bewijst. Ook acht hij het mogelijk om
de sociale en economische beleidsconcurrentie tussen nationale over-
heden op Europees niveau te beteugelen – zonder overigens hoge
verwachtingenvangezamenlijkeEuropese besluitvorming tehebben.

De opvattingen van Scharpf (en mijn kanttekeningen daarbij) die-
nen in dit artikel als uitgangspunt om het sociaal-economisch beleid
van de paarse kabinetten te beoordelen. Die beoordeling valt overwe-
gend positief uit met betrekking tot het sociaal beleid (werkgelegen-
heid, sociale zekerheid, inkomenspolitiek), maar aanzienlijk minder
positief als het om de organisatie van de economie en het beleid van
marktwerking en privatisering gaat. De kracht van de PvdA was de
afgelopen jaren gelegen in haar bijdrage aan een vernieuwing van de
verzorgingsstaat onder sociale voorwaarden–waarbij ze de vvd mee
wist te krijgen. Haar zwakte daarentegen school (en schuilt) in een
gebrek aan visie op de organisatie van de economie – nationaal en
internationaal. Op dat terrein heeft ze zich door het liberalisme op
sleeptouw laten nemen.

Overgeleverd aan het kapitaal?

Fritz Scharpf is sinds vele jaren directeur van het Max Planck Institut
für Sozialforschung in Keulen. Hij heeft een groot aantal politicologi-
sche en bestuurskundige studies op zijn naam staan en geldt als een
vooraanstaand Europees wetenschapper op het gebied van het verge-
lijkend sociaal beleid.

De sociaal-democratieheeft daarbij altijd zijnwetenschappelijke en
politieke belangstelling gehad. Scharpf nam al in de jaren zeventig
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deel aan discussies in de Duitse spd over economische planning en
leverde onlangs nog een bijdrage (over werkgelegenheidsbeleid) aan
het ‘Forum scholars for European social democracy’.1 In 1987 ver-
scheen van zijn hand een studie over de effectiviteit van het keynesi-
aans werkgelegenheidsbeleid, onder de titel Sozialdemokratische Kri-
senpolitik (in 1991 vertaald als Crisis and choice in European social de-
mocracy). Hij vergeleek het beleid van vier, in die tijd door sociaal-
democraten geregeerde landen (Oostenrijk, Engeland, Zweden en
Duitsland), die de werkloosheid met behulp van keynesiaanse stimu-
lering van de economie, in combinatie met loonmatiging en arbeids-
marktpolitiek, probeerden te bestrijden. De resultaten bleken sterk
uiteen te lopen – mede afhankelijk van het vermogen tot ‘interne’
coördinatie (tussen de overheid, de centrale bank, werkgevers en vak-
beweging) in de betrokken landen.2

Scharpfs algemeneconclusie luiddedat,metde internationalisering
van de economie (en die van de financiële markten in het bijzonder)
de dagen van een nationaal keynesiaans belasting- en monetair beleid
zijn geteld.Waar bovendien de mogelijkheden voor een bovennatio-
naal keynesianisme (op Europese schaal, op wereldschaal) voorlopig
ontbreken, zal de nadruk verschoven moeten worden naar een
sociaal-democratische ‘aanbodpolitiek’, gericht op loonmatiging en
flexibilisering van de arbeidsmarkt; op verhoging van het scholings-
peil van de werkende bevolking; en op een actief arbeidsmarktbeleid
(inclusief herverdeling van arbeid en subsidiëring van laagproductieve
werknemers). De kosten van dat beleid, zo voegde Scharpf daaraan
toe, kunnen niet meer op de factor kapitaal, mobiel als deze gewor-
den is, worden afgewenteld. De ‘terms of trade’ tussen kapitaal en
arbeid zijn verschoven; de ruimte voor (her)verdeling van werk en
inkomen en voor verhoging van de lastendruk zal vooral binnen de
factor arbeid zelf moeten worden gezocht (‘socialisme in één klasse’).3

In het vorig jaar verschenen Governing in Europe: effective and demo-
cratic?, waarop ik me in het navolgende (samen met een in 1997 ver-
schenen voorstudie) concentreer, stelt Scharpf de vermindering van
het sturend vermogen (‘problem-solving capacity’) van de nationale
staat opnieuw, maar in een veel breder verband, aan de orde.4 Ver-
trekpunt van zijn analyse vormen de jaren 1945-1975. In deze periode
kwam in een groot deel van West-Europa de verzorgingsstaat tot
bloei en slaagden de nationale overheden erin hun markteconomieën
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te versterken, ‘while also controlling, in different ways and to diffe-
rent degrees, the destructive tendencies of unfettered capitalism in the
interest of specific social, cultural and/or ecological values’. De over-
heid ‘bestuurde’ de economie niet, maar oefende (veelal in samen-
spraak met vakbonden en andere maatschappelijke organisaties) wel
een aanzienlijke regulerende invloed uit–of het nu ging om de ont-
wikkeling van de conjunctuur, de verdeling van inkomens en inko-
mensbronnen over huishoudens en regio’s, of het functioneren van
kapitaal-, product- en arbeidsmarkten.

Het is de periode van het ‘georganiseerde kapitalisme’, van de ‘ge-
mengde economie’. Tot die gemengde economie behoorde ook de
gehele of gedeeltelijke afscherming van een aantal maatschappelijke
sectoren tegen het marktmechanisme, omdat dat om redenen van
economische doelmatigheid, van sociale rechtvaardigheid of van cul-
turele en/of politieke pluriformiteit wenselijk werd geacht. Zowel
het aantal en de aard van die sectoren als de wijze van overheidsinter-
ventie (overheidsbedrijven, van staatswege goedgekeurde kartels, ge-
reguleerde particuliere voorzieningen, subsidiëring van productie
en/of gebruik) liepen per land uiteen. Toch vallen achteraf gezien
vooral de overeenkomsten op. ‘In general (...), the category used to
encompass the functions of education, basic research, radio and tv,
health care, old-age pensions, telecommunications, rail, air and road
transport, energy supply, banking, stock exchange and agriculture.’

Vanaf het begin van de jaren zeventig komt in deze constellatie
verandering. De beleidsvrijheid van de nationale overheden neemt af.
Oorzaak van deze ontwikkeling is, in de eerste plaats, de internationa-
lisering van de economie–onder invloed van de schaalvergroting in
het bedrijfsleven en de explosieve groei van de financiële markten;
van technologische doorbraken op het terrein van communicatie en
informatica; en van een beleid van liberalisering van het handels- en
kapitaalverkeer. Nationale overheden raken met andere landen in een
concurrentiestrijd om de gunst van investeerders verzeild. Een ‘stu-
rend’ beleid op nationaal niveau is niet onmogelijk, maar wordt wel
moeilijker en vooral kostbaarder (bijvoorbeeld omdat de belasting-
druk op kapitaal beperkt moet blijven en op niet-mobiele categorieën
als arbeid en consumptie geconcentreerd wordt). Kortom, de ge-
mengdeeconomieën inEuropamethunontwikkeldeverzorgingssta-
ten, ‘are under siege even where they are still being defended’.
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Deze ontwikkeling wordt, in de tweede plaats, versterkt door de
eenwording van Europa. Die heeft, meer dan menigeen zich reali-
seert, sterk in het teken van de ‘negatieve integratie’ gestaan, dat wil
zeggen van een vergaande en onvoorwaardelijke liberalisering van de
gezamenlijke Europese markt. Het Europese Hof en, later, de Euro-
pese Commissie verwierven zich ingrijpende bevoegdheden om de
lidstaten tot aanpassing van hun wetgeving op dit gebied te dwingen
–inclusief de privatisering van belangrijke delen van de publieke sec-
tor. De economische vrijheden, en het daarop gebaseerde mededin-
gingsbeleid, hebben minof meer de status van constitutionele rechten
gekregen, die niet meer, zoals vroeger, op nationaal niveau tegen an-
dere rechten en belangen kunnen worden afgewogen. Daarmee heeft
het neoliberale anti-interventionisme een belangrijke voorsprong ge-
nomenopde sociaal-democratischevoorkeurvooroverheidsbemoei-
enis met de economie: ‘Interventionist policies, and the interests they
could serve, are systematically disadvantaged in the process of Euro-
pean integration’.

In theorie zou deze negatieve integratie aangevuld kunnen worden
respectievelijk tegenwicht kunnen krijgen met behulp van ‘positieve
integratie’, dat wil zeggen van gezamenlijkeEuropese beslissingenom
het marktproces aan bepaalde spelregels te binden. Daarvoor is echter
een breed draagvlak, zo niet consensus, nodig en die is in de Unie
moeilijk te realiseren.Waar negatieve integratie als het ware achter de
rug van de lidstaten om kan plaatsvinden, is voor positieve integratie
de instemming van nationale regeringen en, in toenemende mate, van
het Europees parlement vereist. ‘The existence of ideological, econo-
mic and institutional differences among member states will obviously
make agreement on common European regulations extremely diffi-
cult, and in many cases impossible.’ Oplossingen voor gevoelige be-
leidsproblemen die op nationaal niveau nog wel politiek haalbaar
zouden zijn, blijven op Europees niveau (als gevolg van de aard van
het besluitvormingsproces, maar ook vanwege de gebrekkige legiti-
miteit van Europese instituties) achterwege.

Gevolg: een verlies aan ‘problem-solving capacity’. Zeker niet in
alle opzichten, omdat de nationale staten op veel beleidsterreinen
(voorbeelden: onderwijs, openbare orde) aanzienlijke bevoegdheden
behouden en Europese beleidscoördinatie op bepaalde gebieden (bij-
voorbeeld:productnormering,gezondheids-enveiligheidsvoorschrif-
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ten) wel degelijk plaatsvindt. Maar uitgerekend wél op die onderdelen
die voor het karakter van onze economische orde van groot belang
zijn: inkomensverhoudingen; financieel en monetair beleid; arbeids-
verhoudingen en medezeggenschap; sociaal beleid.

Hoe ernstig is dit verlies aan sturend vermogen van de nationale staat?
Scharpf onderscheidt drie posities in de wetenschappelijke en politie-
ke literatuur, die hem alle drie onbevredigend voorkomen. Daar is in
de eerste plaats het neoliberalisme, dat de ontgrenzing van de econo-
mie endebijbehorendevermindering vanbeleidsvrijheid vandenati-
onale staten alleen maar toejuicht. Daarmee wordt, aldus Scharpf,
echter voorbijgezien aan de marktbeperkende en marktcorrigerende
functies van de staat, die niet alleen voor de markteconomie zelf,
maar ook voor de legitimiteit van de democratische staat van grote
betekenis zijn. Bij een economische recessie kan het verminderd ver-
mogen van de staat om de bevolking sociale bescherming te bieden
tot een vertrouwenscrisis leiden, ‘met alle gevolgen van dien: van
cynische uitbuiting van het systeem tot gewelddadig protest’. Markt-
economie en democratie, waarschuwt hij, horen niet per definitie bij
elkaar.5

De tweede positie wordt ingenomen door auteurs als David Held6,
die meent dat het verlies aan sturend vermogen op nationaal niveau
kan worden gecompenseerd door staatsvorming op Europees en
mondiaal niveau en door democratisering van deze nieuwe instituties
(‘cosmopolitische democratie’). Dit standpunt is volgens Scharpf ‘te
optimistischomdathet de feitelijke,maar ookde legitimiteitsbarrières
van de Europese–en nu pas werkelijk internationale–politiek onder-
schat’. De enorme problemen waarop het streven naar positieve inte-
gratie in de Europese Unie stuit, zullen op mondiaal niveau nog veel
groter blijken te zijn.7 De derde positie, tenslotte, wordt onder andere
vertegenwoordigd door de Amerikaanse econoom David Cerny en
Scharpfs collega bij het Max Planck Institut,Wolfgang Streeck. Gege-
ven het verlies aan nationale beleidsruimte voor een sociaal verant-
woorde politiek en de onmogelijkheid om dat verlies op internatio-
naal niveau te compenseren, zal, zo menen zij, de democratie onver-
mijdelijk onder druk komen te staan.8

Scharpf sluit een dergelijke ontwikkeling, zoals we zagen, niet uit,
maar acht haar toch niet waarschijnlijk. Streeck c.s. onderschatten de
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mogelijkheden om ‘te kunnen terugpraten’ tegen de economie, en
wel in twee opzichten. In de eerste plaats blijken de verzorgingsstaten
in Europa allerminst machteloos te staan tegenover de sterke groei
van de werkloosheid. Onderzoek laat zien dat niet zozeer de econo-
mische concurrentiepositie het werkloosheidsniveau van een land
verklaart, als wel de structuur en de wijze van financiering van de
sociale zekerheid, het arbeidsmarktbeleid, enzovoort. Hervormingen
op dit gebied kunnen, zoals landen als Nederland en Denemarken
bewijzen, de werkloosheid sterk omlaag brengen – zonder dat het
niveau van sociale bescherming als geheel hoeft te dalen. Scharpf
wijst er bovendien op dat landen met een omvangrijke verzorgings-
staat en ‘coöperatieve’ arbeidsverhoudingen het in economisch op-
zicht niet slecht doen. Ook dat duidt erop dat de marges voor het
voeren van een nationaal beleid niet verdwenen zijn.

In de tweede plaats zijn er volgens Scharpf wel degelijk mogelijk-
heden om de beleidsconcurrentie tussen de lidstaten van de Europese
Unie niet in een ‘race to the bottom’ te laten ontaarden. ‘Positieve
integratie’ is in Europa een zeer moeilijk begaanbare weg, maar dat
sluit bilaterale of multilaterale afspraken tussen lidstaten van een ver-
gelijkbaarniveauvaneconomischeontwikkeling (bijvoorbeeldophet
gebiedvanmilieu-of vanbelastingpolitiek) allerminst uit. ‘Coordina-
ted reform strategies among countries that share critical institutional
preconditions are more promising, in principle, than unilateral coping
strategies at the national level.’ Verder neemt Scharpf, sinds het Ver-
drag van Amsterdam, een grotere gevoeligheid waar (zowel bij de
lidstaten als bij de Europese Commissie) voor de risico’s van een on-
geremd privatiseringsstreven. Zo ontstaan, op nationaal en Europees
niveau, mogelijkheden om de liberalisering van de Europese markt af
te remmen en om te buigen.

Paars: ‘sterk en sociaal’...

De naoorlogse symbiose van democratische politiek en kapitalistische
economie, zo vat ik Scharpfs betoog samen, wordt in een economie
zonder grenzen op de proef gesteld. Maar de kans dat de Europese
verzorgingsstaten deze proef doorstaan, is aanzienlijk. Ze blijven, on-
danks hun verminderde greep op de economische ontwikkeling, over
voldoende beleidsruimte beschikken om de werkloosheid effectief te
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bestrijden en de sociale bescherming van de bevolking op een redelijk
peil te houden. Bovendien zijn ze in staat om onderlinge beleidscon-
currentie (bijvoorbeeld op fiscaal gebied) van haar meest schadelijke
kanten te ontdoen en om de uitholling van de publieke sector tegen
te gaan.

Het is een plausibele redenering, waarmee Scharpf enerzijds de
einde-der-tijdenretoriek van veel tegenstanders van de economische
globaliseringmijdt, en anderzijds verre blijft vanhet naïeve optimisme
dat veel liberale analyses van het kapitalisme kenmerkt. Scharpf be-
trekt bovendien een interessante positie in de lopende discussie in Eu-
ropa over de koers van de sociaal-democratie. Daarbij staan, grof ge-
zegd, ‘ThirdWay’–aanhangers tegenover meer traditioneel georiën-
teerde sociaal-democraten; degenen die een geliberaliseerde wereld-
economie min of meer als een gegeven aanvaarden en zich willen
toeleggen op de vormgeving van een activerende, zo nodig ‘strenge’
verzorgingsstaat, tegenover degenen die menen dat de sociaal-demo-
cratie ook in economisch opzicht een eigen gezicht moet houden en
het strevennaar structurele hervormingvande (wereld)economieniet
op mag geven. Governing Europe kan worden gelezen als een poging
om een brug tussen deze twee opvattingen te slaan.

Scharpfs bijdrage wordt hier als referentiekader gebruikt voor een
beoordeling van het sociaal-economisch beleid van de twee paarse
coalities. Daarbij maak ik, vooraf, nog twee kritische kanttekeningen
bij zijn stellingname:

– hij onderschat mijns inziens de marges om op nationaal en bo-
vennationaal niveau bepaalde eisen aan het bezit en gebruik van kapi-
taal te blijven stellen (bijvoorbeeld met betrekking tot de omvang van
salarissen voor topmanagers; dematewaarin groteondernemingen als
koopwaar mogen worden beschouwd). In die zin is zijn benadering
te pessimistisch;

– tegelijkertijd lijkt hij zich te weinig bewust van de destabilise-
rende werking van een geïnternationaliseerd, aan nationale ‘bound-
ary controls’ onttrokken kapitalisme; en van de mogelijkheid dat de
economische conjunctuur in grote delen van de wereld op korte of
middellange termijn verslechtert (zoals in 1997-98, ten tijde van de
financiële crises in Latijns-Amerika, Azië en Rusland, al even dreig-
de te gebeuren). In dat opzicht is zijn zienswijze juist te optimis-
tisch.
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De eerste kanttekening klinkt al in de navolgende evaluatie door;
op de tweede kom ik aan het eind van dit artikel uitvoeriger terug.

Hield paars er een eigen sociaal-economisch beleid op na? Hoe suc-
cesvol was dat beleid? En in welke mate droeg het een liberaal dan
wel een sociaal-democratisch stempel?

Een karakterisering van paars begint met de vaststelling dat de coa-
litie van vvd, d66 en PvdA naar samenstelling weliswaar uitzonderlijk
was (na een kleine eeuw van confessionele regeringsdeelname), maar
dat de inhoud van het beleid veel continuïteit met dat van eerdere
coalities vertoonde. Dat gold in het bijzonder voor de prioriteit die
aan vermindering van het financieringstekort en de staatsschuld werd
gegeven.Debezuinigingspolitiek,waarmeehetcentrumrechtsekabi-
net-Lubbers in het begin van de jaren tachtig begon, werd door het
tweede paarse kabinet ‘afgerond’ met de omzetting van het begro-
tingstekort in een begrotingsoverschot. Maar er zijn ook andere over-
eenkomsten, zoals de voortgezette nadruk op loonmatiging als hoek-
steen van het sociaal-economisch beleid, en op het belang van overleg
met en tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.

Dat laatste is opmerkelijk, omdat paars aanvankelijk helemaal niet
zoveel ophad met het in het buitenland zo populair geworden ‘pol-
dermodel’. De medeverantwoordelijkheid van werkgevers en vakbe-
weging voor het uit de hand lopen van het aantal wao-uitkeringen
speelde daarbij een rol, maar ook het wantrouwen, in het bijzonder
in liberale kring, tegenover stroperige, ondoorzichtige besluitvor-
ming. Deze kritiek smolt echter als sneeuw voor de zon, als gevolg
van de akkoorden die in de Sociaal-Economische Raad respectieve-
lijk de Stichting van de Arbeid werden bereikt (onder meer over
verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt in ruil voor sociale
bescherming van deeltijdwerkers en uitzendkrachten; over de organi-
satie van de sociale zekerheid; over belastingpolitiek) en van de eufo-
rie die er over de beleidssuccessen van paars in het algemeen ont-
stond.

Bij al deze continuïteit onderscheidde paars zich enerzijds van
voorgaande coalities door een grotere nadruk op lastenverlichting (ter
bevordering van de werkgelegenheid, maar ook van het economisch
klimaat in het algemeen) en op marktwerking (waaronder privatise-
ring van de Ziektewet en liberalisering van de energiemarkt); en an-
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derzijds door een geleidelijke afzwakking van het bezuinigingsbeleid.
In 1994 werd nog een bedrag aan bezuinigingen ter waarde van acht-
tien miljard gulden afgesproken. Als gevolg van de gunstige economi-
sche ontwikkeling daalde het financieringstekort echter sneller dan
verwacht–en hoefde er ook minder bezuinigd te worden. Er kwam
zelfs geld vrij voor nieuwe publieke investeringen in de infrastructuur
(startbanen, autowegen, hogesnelheidslijnen) en later ook voor een
verhoging van de uitgaven voor, onder meer, gezondheidszorg en
onderwijs.

Paars zal naar verwachting ook de tweede regeringsperiode volma-
ken, waarmee het, behalve naar samenstelling, ook naar levensduur
gemeten een bijzondere coalitie is geworden. Maar wat heeft paars in
beleidsmatig opzicht opgeleverd? Succesvol was de coalitie in elk ge-
val in twee opzichten. Het financieringstekort kon in de loop van de
tweede ‘paarse’ regeringsperiode, zoals gezegd, in een overschot wor-
den omgebogen, met alleen de staatsschuld nog als onderwerp van
zorg.Daarnaastwerd spectaculairevooruitganggeboektophet terrein
van de werkloosheidsbestrijding. De groei van de werkgelegenheid
was, in vergelijking met andere lidstaten van de Europese Unie, aan-
zienlijk; de werkloosheid werd verregaand teruggedrongen, ook in de
categorie van langdurig werklozen. Het activerend arbeidsmarktbe-
leid van paars (‘werk, werk en nog eens werk’) heeft met z’n subsidi-
eringvan laagproductievearbeid, z’nprikkeling tot arbeidsparticipatie
en z’n ‘begeleide’ flexibilisering van de arbeidsmarkt, onmiskenbaar
vruchten afgeworpen.

Dit succes van paars dient echter in een drietal opzichten genuan-
ceerd en gerelativeerd te worden. In de eerste plaats is voor de lang-
durig (tot en met paars i) volgehouden bezuinigingspolitiek, hoe suc-
cesvol ook, een aanzienlijke prijs betaald. De uitkeringen en het mini-
mumloon bleven bij de welvaartsontwikkeling achter (wat door het
herstel van de ‘koppeling’ tussen lonen en uitkeringen niet ongedaan
werd gemaakt); in publieke voorzieningen als onderwijs en gezond-
heidszorg werd onvoldoende geïnvesteerd. De gevolgen van die on-
derinvestering, zo kan inmiddels worden vastgesteld, zijn niet snel
ongedaan te maken. Bovendien blijkt de ‘publieke armoede’ in de
betreffende sectoren niet alleen financiële, maar ook organisatorische
en culturele aspecten te hebben (zoals onderwaardering van het wer-
ken in de gezondheidszorg). De ‘bril van financiën’9 die achtereen-
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volgende coalities hebben opgezet, heeft de gevoeligheid van de poli-
tiek voor deze problematiek verminderd.

In de tweede plaats was het gevoerde beleid bepaald niet in alle
opzichten succesvol–ook op voor paars gezichtsbepalende terreinen.
De participatie op de arbeidsmarkt is, vooral onder ouderen, nog al-
tijd laag; het aantal arbeidsongeschikten liep onder paars op en begint
weer de miljoen te naderen. De reorganisatie van de uitvoering van
de sociale zekerheid stagneerde. Het privatiseringsprogramma bleef
op onderdelen sterk omstreden (ziektewet, spoorwegen) en werd
‘hier en daar slodderig en ondoordacht’ vormgegeven.10 En op het
terrein van de infrastructuur opereerden de twee kabinetten ongeluk-
kig, met besluiten die al snel achterhaald bleken (uitbreiding Schip-
hol), op een wankele argumentatie berustten (Betuwelijn) of toch
maarniet genomenwerden (rekeningrijden).Pogingenomdeecono-
mische structuur van ons land in ecologische richting om te buigen
en de bevoordeling van energie- en transportintensieve sectoren te
verminderen, bleven achterwege.

In de derde plaats heeft paars de successen die het wel degelijk ge-
boekt heeft, zeker niet alleen aan zichzelf te danken. De gunstige eco-
nomische ontwikkeling moet voor een groot deel aan externe om-
standigheden (waaronder de groei van de wereldhandel) worden toe-
geschreven; en heeft omgekeerd regeren aanzienlijk vergemakkelijkt.
Bij een relatief hoge economische groei daalde de werkgelegenheid
sneller dan verwacht; verminderde het financieringstekort sneller dan
verwacht; en regende het belastingmeevallers, die vrijwel elk me-
ningsverschil in de coalitie overbrugbaar maakten. Zoals het kabinet-
Lubbers/Kok tegen de wind in regeerde (en begin jaren negentig een
extra bezuinigingsprogramma moest improviseren), zo hebben paars
i en paars ii de economische wind in vrijwel alle opzichten in de rug
gehad.

Is het al niet eenvoudig om het succes van paars te bepalen, minstens
zo moeilijk is het om vast te stellen hoeveel bestanddelen blauw en
rood er de afgelopen zeven jaar in het beleid zijn verwerkt; of het
vooral de liberalen dan wel de sociaal-democraten zijn geweest die
hun stempel op de twee paarse coalities hebben gedrukt. Er is zelfs
wel opgemerkt dat elke kleur tegenwoordig uit het kabinetsbeleid
verdwenen is; dat partijpolitiek (niet alleen in Nederland) plaats heeft
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gemaakt voor technocratischbeheer,waarbij niet alleendeverschillen
tussende regeringspartijenonderling,maar ookdie tussen regering en
oppositie nauwelijks meer met het blote oog kunnen worden waarge-
nomen.11

Zonder die ontkleuring van de politiek te ontkennen, wil ik haar
aan de hand van het sociaal-economisch beleid van paars (en de ver-
schuivingen daarin) wel relativeren. Het regeerakkoord van 1994 bij-
voorbeeld droeg, mede onder invloed van de voor de vvd zeer gun-
stig en voor de PvdA zeer ongunstig verlopen verkiezingen, een om-
miskenbaar liberaal stempel – getuige alleen al het recordbedrag aan
nieuwe bezuinigingen op de collectieve uitgaven (tweemaal zoveel
als de PvdA in haar verkiezingsprogramma verantwoord had ge-
noemd). Later werden van die afspraken de scherpe kanten afgeslepen
–als gevolg van de voorspoedige economische ontwikkeling, die de
noodzaak tot bezuinigen verminderde, maar ook van het vermogen
van enkele sociaal-democratische ministers (zoals Ritzen) om door
vertragings- en andere taktieken een deel van het bezuinigingspro-
gramma onklaar te maken.

Tot zover het sociaal-economisch beleid in het algemeen. Bezien
we vervolgens het sociaal beleid sinds 1994, in het bijzonder met be-
trekking tot werkgelegenheid, inkomens en sociale zekerheid, dan
zijn er duidelijk liberale invloeden aan te wijzen (zoals de privatisering
van de ziektewet en de nadruk op lastenverlichting als werkgelegen-
heidsinstrument), maar lijkt de PvdA alles bijeen genomen toch aan
het langste eind te hebben getrokken. Paars, zo kan men stellen, heeft
laten zien dat de internationalisering van de economie de beleidsvrij-
heid van nationale overheden maar gedeeltelijk beperkt, en dat die
beleidsvrijheid gebruikt kan worden om economische en sociale
doelstellingen in onderlinge samenhang te realiseren. Een effectieve
bestrijding van de werkloosheid heeft een prijs en vraagt om offers
(ook van de direct betrokkenen), maar dwingt, in tegenstelling tot
wat van liberale zijde doorgaans beweerd wordt, niet tot een vergaan-
de vergroting van de inkomensverschillen; niet tot een harde uitruil
(‘trade-off ’) tussen werkgelegenheid en gelijkheid.

De PvdA (en Ad Melkert als minister van Sociale Zaken in het
eerste paarse kabinet in het bijzonder) heeft die ervaring ook op an-
dere aspecten van het sociaal beleid van toepassing verklaard en de
stelling betrokken dat economische en sociale vooruitgang bij elkaar
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horen. Landen met een meer gelijkmatige inkomensverdeling blijken
een hogere arbeidsproductiviteit te hebben dan landen met een veel
ongelijkere inkomensverdeling. Een moderne economie kan het niet
stellen zonder een ambitieus sociaal beleid, dat flexibilisering van de
arbeidsmarkt aan nieuwe vormen van sociale zekerheid koppelt, dat
scholing van werkenden en werkzoekenden stimuleert en dat een
hoog niveau van sociale bescherming handhaaft. Samenlevingen die
hebben geïnvesteerd in sociale cohesie zullen, aldus Melkert in 1994,
in economische opzicht uiteindelijk beter af zijn.12

Deze opvatting (later samengevat in het motto ‘sterk en sociaal’)
heeft niet alleen in het buitenland ingang gevonden, getuige de lof die
het poldermodel in dit opzicht is toegezwaaid, maar kan ook in Ne-
derland inmiddels op brede instemming rekenen.Wie zich de stand-
punten herinnert die de vvd vóór haar toetreden tot de paarse coali-
tie, en tot en met de verkiezingscampagne van 1994, op sociaal gebied
innam (verlaging van het minimumloon, verdere bezuinigingen op
de uitkeringen en terugdringing van de overlegeconomie, inclusief
het niet-verbindend verklaren van cao’s) moet concluderen dat zij
sindsdien in de richting van de PvdA is opgeschoven. Laatstgenoemde
partij heeft in sociaal opzicht een zeker overwicht op de vvd gekre-
gen (of behouden)–anders dan veel critici van paars beweren, maar
ook in strijd met wat menig liberale politicus bij zijn beoordeling van
de sociaal-democratie van de jaren negentig suggereert.13

...maar ‘sterk’ op liberale grondslag

Maar daarmee eindigt het goede nieuws voor de sociaal-democratie.
De suggestie dat de PvdA, na een moeizaam begin (waaronder de
desastreus verlopen provinciale verkiezingen van 1995) op z’n minst
evenveel invloed op het regeringsbeleid als geheel heeft gekregen als
de vvd, is onjuist.Opbelangrijke beleidsonderdelen, inhet bijzonder
op financieel en economisch gebied, hebben de liberalen zich verre-
weg de sterksten getoond. Om het met de al geciteerde verkiezings-
leus van de PvdA uit 1998, ‘sterk en sociaal’, te zeggen: sociaal is het
beleid van paars (met de hierboven aangebrachte nuances) inderdaad
geweest, maar de interpretatie van wat ‘sterk’ is, werd in verregaande
mate aan de vvd overgelaten–en aan d66, dat dicht bij de vvd zat,
en nauwelijks een eigen sociaal-economisch profiel ontwikkelde.
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Een typerend voorbeeld van dit liberale overwicht (dat zich niet tot
ons land beperkt, en dat dus ook niet uitsluitend uit de Nederlandse
verhoudingen verklaard kan worden) vormt het streven naar lasten-
verlichting voor burgers en bedrijven, dat de afgelopen jaren een bij-
na onaantastbare positie binnen het sociaal-economische beleid is
gaan innemen. De PvdA van vóór paars was geen tegenstander van
lastenverlichting als zodanig, maar beschouwde haar vooral als nuttig
conjunctuur-instrument; als middel om de werkgelegenheid gericht
te bevorderen (bijvoorbeeld door verlaging van de arbeidskosten aan
de onderkant van de arbeidsmarkt); en als steuntje-in-de-rug voor
loonmatiging. Lastenverlichting stond niet per se hoger aangeschre-
ven dan andere beleidsinstrumenten, ook al omdat haar effectiviteit
niet werd overschat. Bij investeringsbeslissingen spelen ook andere
dan kosten-overwegingen een rol.

Maar sinds 1994 is de PvdA de liberalen gevolgd in hun voorkeur
om zoveel mogelijk belastinggeld naar burgers en bedrijven terug te
sluizen; en om ‘de’ marginale lastendruk, ongeacht de hoogte van het
inkomen te verlagen. Over een keynesiaans gebruik van het belas-
tinginstrument mocht al helemaal niet meer gesproken worden (ook
al werkte lastenverlichting in de praktijk natuurlijk wel als zodanig).
Daarmee werd niet alleen overheidsgeld ingezet op een tot dusverre
ongekende schaal, zonder veel zekerheid over de effecten van die
besteding, maar werd ook een dubieus politiek signaal aan de burgers
gegeven.Het lastenverlichtingsbeleidvanpaars suggereerde: ‘vergroot
de bestedingsvrijheid van burgers en bedrijven, de overheid kan wel
met minder toe’. En dat terwijl na jarenlang bezuinigen de behoefte
aan verhoging van de publieke uitgaven weer groeiende was en ook
anderszins een verhoging van de belastingdruk (bijvoorbeeld op mi-
lieugebied) voor de hand lag.

De meegaandheid van de PvdA ging zover dat de evidente span-
ning tussen vergaande lastenverlichting en andere paarse respectieve-
lijk sociaal-democratische doelstellingen zelfs niet meer benoemd
werd. Dat gold voor de verdere vermindering van de staatsschuld (die
hoe dan ook met lastenverlichting concurreert), maar ook voor de
uitbreiding van de publieke sector (onderwijs, gezondheidszorg)
waarvoor de PvdA onder paars ii weer meer aandacht ging vragen.
Ze zocht de financiering van die extra uitgaven uitsluitend in fiscale
meevallers– in plaats van het standpunt te betrekken dat een structu-
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rele verhoging van de overheidsuitgaven vroeg of laat door een ver-
hoging van de (belasting)inkomsten van die overheid gedekt moet
worden. Daarmee miste de PvdA een kans om, voortbouwend op het
succes van Wim Kok in dit opzicht, haar financiële reputatie te ver-
sterken–en de vvd tot een keuze voor of tegen extra investeringen
in de publieke sector, inclusief de daaraan verbonden prijs, uit te da-
gen.

Het valt te hopen dat de PvdA die kans bij de komende verkiezin-
gen alsnog grijpt–en de kiezers niet pas achteraf (als de economische
groei en de loonontwikkeling tegenvallen) met de noodzaak van las-
tenverzwaring confronteert.

De lastenverlichting brengt ons bij de eerste van een drietal onder-
delen van het paarse beleid, waarmee ik mijn stelling dat de vvd op
financieel en economisch gebied paars gedomineerd heeft, nader wil
verduidelijken: de belastinghervorming. Deze hervorming werd aan
het eind van paars i, met de nota Belastingen in de 21e eeuw, ingezet,
om in de loop van paars ii te worden afgerond.

In politiek opzicht kan de belastinghervorming van paars zonder
meer een succes worden genoemd. De belangrijkste voorstellen ble-
ven overeind; het wetgevingsproces werd zonder veel politieke pro-
blemen en in een hoog tempo (een veel te hoog tempo, volgens de
oppositie) doorlopen. Ook kwamen op het eerste gezicht zowel vvd
als PvdA redelijk aan hun trekken. De verlaging van de belastingtarie-
ven, in het bijzonder voor de hogere inkomens, werd afgeruild tegen
de omzetting van de belastingvrije voet in een voor iedereen gelijke
heffingskorting. De vermogensbelasting werd verruild voor een vaste
vermogensrendementsheffing, die laag maar ook moeilijk te ontwij-
ken is. De prikkel tot werken werd versterkt met behulp van een ar-
beidskostenforfait-nieuwe-stijl en de milieubelasting werd (als on-
derdeel van een verschuiving van directe naar indirecte belastingen)
verhoogd. Om inkomenseffecten zoveel mogelijk te neutraliseren
steldepaars enkelemiljardenguldens aan lastenverlichting ter beschik-
king.

Dit ogenschijnlijk niet onredelijke compromis komt in een ander
daglicht te staan als men zich de uitgangspunten herinnert die de soci-
aal-democratie op het gebied van de belastingheffing pleegt te ver-
dedigen. Sociaal-democraten hechten bijvoorbeeld aan een redelijke
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mate van progressie in de tariefstelling – uit algemene rechtvaardig-
heidsoverwegingen, maar ook om het voordeel te verrekenen dat
hogere inkomensgroepen in veel gevallen van een uitgebreid, voor
iedereen toegankelijk stelsel van publieke voorzieningen hebben. Die
progressie wordt des te belangrijker wanneer men bedenkt dat het
huidige belastingstelsel in z’n feitelijke uitwerking (inclusief aftrek-
posten) even zwaar op de hoge als op de lage inkomensgroepen drukt;
en dus eerder proportioneel dan progressief uitwerkt.14 ‘Het belas-
tingstelsel dient in zijn uitwerking progressief te zijn, zodat de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen’, staat er dan ook in het verkie-
zingsprogramma van de PvdA 1998-2002, Een wereld te winnen.

De PvdA heeft zich daarmee een zware opgave gesteld, die moei-
lijk in één of twee paarse regeringsperiode(s) te realiseren valt. Maar
het verbazingwekkende is dat de verantwoordelijkePvdA-staatssecre-
taris,WillemVermeend, er niet eens aan begonnen is.Vanaf het begin
af aan heeft hij, in eendrachtige samenwerking met vvd-minister
Zalm, benadrukt dat de belastinghervorming ‘inkomensneutraal’ zou
moeten verlopen dat wil zeggen: zonder dat iemand er echt op voor-
of achteruit gaat. Een rechtvaardige inkomensverdeling vormt, anders
dan ‘stabielebelastingopbrengsten’, ‘verbeteringvandewerkgelegen-
heid en versterking van de economische structuur’, en ‘duurzaam-
heid’, dan ook geen doelstelling van de hervorming–zoals ook geen
cijfers worden verstrekt over de inkomensontwikkeling in de afgelo-
pen periode of over de verhouding tussen formele en feitelijke belas-
tingdruk.

Zo’n inkomensneutrale benadering getuigt ongetwijfeld van han-
digheid, voor wie het om minimalisering van politieke weerstand te
doen is. Maar ze is zeer betwistbaar als men beseft hoezeer de afstand
tussen het huidige belastingstelsel en de sociaal-democratische uit-
gangspunten groeiende is, en hoezeer de inkomensongelijkheid in de
jaren tachtig en negentig, in het bijzonder aan de bovenkant van het
inkomensgebouw, is toegenomen–ook inNederland.Het gebrek aan
aandacht van paars voor deze meer principiële aspecten van het belas-
tingstelsel heeft niet alleen bij een deel van de oppositie, maar ook
buiten de politiek verbazing gewekt. ‘De rechtvaardigheid van het
systeem’, aldus een fiscalist op een door de Tweede Kamer belegde
hoorzitting over de belastingplannen, ‘staat niet echt op de voor-
grond, terwijl die toch een belangrijke rol speelt. Het lijkt wel of men
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weinig boodschap heeft aan de verworvenheden op dit punt.’15

Ook aan een andere oude sociaal-democratische wens, namelijk
om vermogens en vermogenswinsten hoger te belasten, is de paarse
belastinghervorming volledig voorbijgegaan. Paars koos voor een
vermogensrendementsheffing, die vermogenden voortaan jaarlijks
met een vaste, lage heffing confronteert. De heffing zorgt voor stabie-
le belastingopbrengsten en verhoogt de feitelijke lastendruk voor be-
paalde groepen vermogenden. Maar ze heeft als groot nadeel dat met
het draagkrachtbeginsel (belasting heffen naar rato van het feitelijk
verdiende inkomen) wordt gebroken; en dat bovengemiddelde in-
komsten uit vermogen en vermogenswinsten geheel onbelast blijven.
Er is bovendien een alternatief beschikbaar in de vorm van een ver-
mogenswinstbelasting, die al sinds haar oprichting door de PvdA be-
pleit wordt en die in veel andere landen wordt toegepast. Ze lijdt niet
aan de genoemde gebreken en zou het gat dat in ons land tussen in-
komsten- en vermogensbelasting bestaat (en waarin zoveel belasting-
constructies konden gedijen) effectief afsluiten.

Maar deze winstbelasting werd door het kabinet met een minimum
aan argumentatie van tafel geveegd (Vermeend: ‘Ik heb het nagere-
kend en het kan niet’). Eerlijker was het geweest om te zeggen dat de
sociaal-democratie niet bij machte is om de economische machtsver-
houdingen in dit opzicht te wijzigen–sterker nog: dat ze daartoe te-
genwoordig niet eens meer pogingen onderneemt.

Een derde en laatste problematisch aspect van de paarse belastingher-
vorming betreft de onverbloemde keuze voor belastingconcurrentie
die uit de voorstellen en de begeleidende nota’s spreekt. Nederland,
zo stelt Belastingen in de 21e eeuw, zal de concurrentiestrijd met andere
landen nadrukkelijk aan moeten gaan. ‘Het Nederlandse belastingre-
gime voor ondernemingen is algemeen beschouwd internationaal
concurrerend; daarbij moeten wel de kapitaalsbelasting en vermo-
gensbelasting als zwakke punten worden aangestipt.Voor de toekomst
is het van groot belang een goede concurrentiepositie te handhaven
en nog bestaande knelpunten op te lossen.’16

Opvallend is de beperkte aandacht voor de schaduwzijden van de
belastingconcurrentie, zoals de uitholling van de belasting op kapitaal
die in Europa al jaren gaande is–en die vergezeld gaat van een toene-
mende belastingdruk op de factor arbeid, tegen alle officiële beleids-
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prioriteiten in. In hoeverre en langs welke weg daaraan in Europees
verband tegenwicht te bieden is (bijvoorbeeld door invoering van een
gezamenlijke belasting op kapitaal in de vorm van een zogenaamde
bronheffing; een gedragscode met betrekking tot schadelijke belas-
tingconcurrentie en het aanpakken van belastingvoordelen voor be-
drijven; een Europese aanpak van kapitaalvlucht) is tijdens de hele
belastingoperatie onbesproken gebleven. Hoewel de opstellers van de
plannen erkennen dat louter nationale oplossingen voor belangrijke
knelpunten niet beschikbaar zijn, wordt geen aansluiting gezocht bij
ontwikkelingen in andere Europese landen en ontbreekt een pleidooi
voor een krachtiger coördinatie van belastingpolitiek op Europees
niveau.

Intussen heeft paars met zijn belastinghervorming zelf aan de ver-
scherping van de belastingconcurrentie bijgedragen. De vermogens-
rendementsheffing is door het paarse kabinet ook op die gronden
verdedigd. Ze versterkt de toch al goede concurrentiepositie van ons
land en zal, zo hopen de betrokken bewindslieden, een deel van het
kapitaal dat eerder naar het buitenland uitweek, weer terug kunnen
lokken. De vraag ligt voor de hand of tegenover dit voordeel niet het
nadeel staat dat Nederland op deze wijze bijdraagt aan uitholling van
de belastingheffing op kapitaal in Europa–waarvan het zelf, als andere
landen de wedloop om lagere tarieven en meer aftrekposten voortzet-
ten, mede de dupe zal worden. Zoals vanuit het Europees Parlement
is opgemerkt: ‘Door alleen naar het Nederlandse kortetermijnbelang
te kijken is Nederland destructief bezig; het zet het vliegwiel naar
lagere vermogensbelasting in Europa verder aan en zal spoedig ook
zelf met de negatieve effecten ervan geconfronteerd worden.’17

Daarmee is niet gezegd dat meer Europese samenwerking op fiscaal
gebied een eenvoudige aangelegenheid is – laat staan dat Nederland
zich (weer) tot een zwaar aangezet euro-idealisme zou moeten beke-
ren. Maar wie de oude federalistische bevlogenheid wil vervangen
door een Europa van onderlinge beleidsconcurrentie, zet wel een heel
grote, betwistbare stap verder. Men dringt zo het streven naar Euro-
pese samenwerking op politiek en sociaal-economisch (en dus ook:
fiscaal) gebied naar de achtergrond, ten gunste van een benadering
waarbij Europa het vrijgemaakte speelveld vormt waarop nationale
economieën elkaar beconcurreren en de Europese politiek hooguit
als bewaker vandie concurrentievoorwaardenoptreedt respectievelijk
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als ‘waakhond’ tegen al te ‘vervuilende’ vormen van concurrentie.
Dat liberalen met zo’n visie instemmen, ligt voor de hand. Maar

sociaal-democraten?

Een slordige omgang met de economische orde

Tot zover een kritische evaluatie van de belastingpolitiek van paars.
Het voorbeeld werd gekozen omdat het belastingstelsel, met z’n in-
komstengenererende, herverdelende en gedragsbeïnvloedende func-
ties, een belangrijk onderdeel vormt van de gemengde of sociale
markteconomie. Dat geldt ook voor de twee andere ‘casus’ die ik
hieronder kort behandel: het beleid van paars met betrekking tot de
organisatie van de publieke sector (in het bijzonder het streven om
delen van die publieke sector te verzelfstandigen of te privatiseren)
en, allereerst, het beleid met betrekking tot het bestuur van de grote
onderneming (‘corporate governance’).

Nederlandkent sinds 1971de zogenaamde ‘structuurregeling’.De-
ze regeling beperkt de zeggenschap van aandeelhouders in veel grote
bedrijven (de zogenaamde structuur-nv’s) aanzienlijk en wijst de
controle op het beleid van de ondernemingsleiding aan een onafhan-
kelijke Raad van Commissarissen toe. De onderneming is niet alleen
van de kapitaalverschaffers, zo wordt met de structuurregeling tot
uitdrukking gebracht, maar moet beschouwd worden als een samen-
werkingsverband van management, kapitaalverschaffers en werkne-
mers. Een bijkomend voordeel van de regeling (net als van zoge-
naamdebeschermingsconstructies inveel ‘gewone’ondernemingen),
is dat vijandige overnames moeilijk, zo niet onmogelijk worden ge-
maakt. Een concurrerend bedrijf dat, door een meerderheid van de
aandelen te verwerven, de macht in de betreffende onderneming wil
grijpen, kan het zittende management niet ontslaan of naar zijn hand
zetten, omdat de bevoegdheden daartoe bij de onafhankelijke Raad
van Commissarissen liggen.

Intussen is de structuurregeling ter discussie komen te staan. Ze
sluit, zo wordt door financiële deskundigen en beleggers betoogd,
onvoldoende aan bij de internationalisering van product- en kapitaal-
markten en bij een toegenomen nadruk op ‘share holder value’ als
doelstelling van het ondernemingsbeleid. Begin dit jaar publiceerde
de Sociaal-Economische Raad, daartoe uitgenodigd door het paarse
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kabinet, een advies over deze problematiek. De Raad stelt voor om
de werknemers voortaan rechtstreeks in de Raad van Commissarissen
vertegenwoordigd te laten zijn (waarmee een oude wens van de vak-
beweging zou worden vervuld, maar de onafhankelijkheid van de
Raad wel op het spel komt te staan), en bepleit daarnaast een aanzien-
lijke versterking van de invloed van de aandeelhouders: benoeming
van de Raad van Commissarissen (op voordracht van de Raad zelf);
ontbinding van de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stem-
men; directe zeggenschap over belangrijke bestuursbeslissingen.18

Gaat men ervan uit, zoals ook de ser zelf doet, dat de onderne-
ming als een samenwerkingsverband beschouwd moet blijven wor-
den, dan is het advies–zacht gezegd–wel erg vriendelijk voor de fac-
tor kapitaal uitgevallen. De positie van de aandeelhoudersvergadering
is, toegegeven, in Nederland niet erg sterk; ze zou verbeterd kunnen
worden door uitbreiding van het recht op informatie, advies en agen-
dering; endoor verbetering vande effectiviteit ende representativiteit
van de aandeelhoudersvergadering.19 Maar de ser gaat aanzienlijk
verder en holt, door de aandeelhouders op belangrijke onderdelen
van het ondernemingsbeleid besluitvormende bevoegdheden toe te
kennen, de positie van de Raad van Commissarissen als hoogste or-
gaan in de structuur-nv uit. Het is dan ook verbazingwekkend dat de
vakbeweging met het advies heeft ingestemd. Ze haalt de gewenste
eigen vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen binnen,
maar wel voor de prijs van een gekortwiekte, ‘tweederangs’ struc-
tuurregeling.

Minstens zo verrassend is de opstelling van het kabinet, respectie-
velijk van de sociaal-democratische ministers in deze. Het kabinet
heeft de voorstellen van de ser namelijk zonder aarzeling overgeno-
men, en zelfs nog enkele wijzigingen ten gunste van de positie van de
aandeelhouders aangebracht (zoals het recht dat aandeelhouders krij-
gen om het eigen dividend en om optieregelingen vast te stellen). Bo-
vendien werden belangenorganisaties van beleggers door het kabinet
uitgenodigd om, vóór de definitieve vaststelling van het betreffende
wetsontwerp, nog verdere suggesties voor verbetering te doen.20

Daarmee gaat het paarse kabinet akkoord met een forse bijstelling van
het systeem van corporate governance in ons land ten gunste van de kapi-
taalverschaffers–en daarmee met het standpunt dat al jaren door libe-
rale partijen (en in ons land door de vvd) wordt ingenomen.
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Deze opstelling van het kabinet staat niet op zichzelf. Het eerste
paarse kabinet diende een (overigens nog altijd niet behandeld) wets-
ontwerp in, gericht op ontbinding van beschermingsconstructies in
geval van overname van een onderneming. Daarnaast onthield het
kabinet zich, althans voor zover bekend, van elke poging om wijzi-
ging te brengen in de door de Europese Commissie opgestelde der-
tiende richtlijn, die ondernemingen onder meer verbiedt om zich
zonder steun van de aandeelhoudersvergadering tegen een vijandig
bod te beschermen–en waarmee een Angelsaksische ‘market for cor-
porate control’ in Europa een stap dichterbij zou worden gebracht.
De Duitse rood-groene coalitie onderkende het gevaar wel en vocht
de richtlijn aan – met succes. Het Europees Parlement blokkeerde
uiteindelijk de betreffende voorstellen van eurocommissaris Bolke-
stein, met steun van (ook Nederlandse) sociaal-democraten.

Zo werd, dankzij de europarlementariërs, de verzwakking van een
belangrijk onderdeel van de sociale markteconomie, voorlopig ver-
hinderd – terwijl in Nederland het paarse kabinet, in grote eensge-
zindheid, de eigen structuurregeling onbekommerd in liberale rich-
ting bijstelt.

Privatisering van (delen van) de publieke sector (mijn derde ‘casus’)
is geen specifieke doelstelling van paars. Ze werd al door eerdere ka-
binetten nagestreefd en neemt, zoals door Scharpf beschreven, een
centrale plaats in in de door de eu vormgegeven economische een-
wording van Europa. Met paars is het privatiseringsproces in Neder-
land echter wel in een stroomversnelling geraakt.

Lang niet alles wat sinds 1994 op het terrein van marktwerking en
deregulering tot stand is gebracht, verdient kritiek. De Wet op de
winkelsluitingstijdenwerdgeliberaliseerd, tenvoordele vande consu-
ment; de regels voor startende ondernemers werden versoepeld en
overzichtelijker gemaakt; het zogenaamde persoonsgebonden budget
in de gezondheidszorg vergroot de zeggenschap en de handelingsvrij-
heid van bepaalde groepen patiënten. Maar wat de grote verzelfstan-
digings- en privatiseringsoperaties betreft valt de balans van het ge-
voerde beleid negatief uit – van de voorgenomen privatisering van
uitvoeringsorganisaties inde sociale zekerheid,waarvan inmiddels ge-
heel wordt afgezien, tot de liberalisering van de energiemarkt, die de
consument weinig of geen voordelen blijkt te gaan opleveren; van het
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uitermate problematisch functioneren van de Nederlandse Spoorwe-
gen tot een geprivatiseerde bedrijfsgezondheidszorg, die in het geheel
niet aan de verwachtingen voldoet en die medeverantwoordelijk kan
worden gesteld voor de blijvend hoge toestroom van zieke werkne-
mers naar de wao.

De oorzaken voor het falen van het privatiseringsbeleid moeten
voor een deel gezocht worden in een gebrek aan explicitering van de
doelstellingen die men met marktwerking in de betreffende sector
wilde realiseren; en van de instrumenten die die marktwerking tot
een succes moesten maken. Soms werden doelstellingen al genuan-
ceerd of teruggenomen nog vóór de betreffende privatisering een feit
was (zoals bij het veronderstelde prijsvoordeel dat kleinverbruikers bij
meer marktwerking in de electriciteitssector zouden hebben); soms
wisselden ze elkaar in snel tempo af (zoals bij de ns, die in verzelf-
standigde vorm nu eens geacht werd de marktprijs van het spoorver-
keer tot uitdrukking te brengen, dan weer als belangrijkste taak kreeg
om de Nederlandse bevolking uit de auto te krijgen). Daarbij lag het
privatiseringstempo in veel gevallen hoog, terwijl de overzichtelijk-
heid van het terrein meestal beperkt en het zicht slecht was. ‘Matig
uw snelheid’ was onder die omstandigheden geen slecht devies ge-
weest.21

Daarnaast speelden bij de vraag of, en vooral: op welke termijn tot
privatiseringmoestwordenovergegaan,financiëlemotieveneenmin-
stens zo grote rol als sectorinhoudelijke doelstellingen. Bezuinigings-
overwegingen vormden bijvoorbeeld een belangrijke factor bij de
verzelfstandiging van de ns. En bij de verkoop van energie- en kabel-
bedrijven was de gretigheid van lokale en provinciale bestuurders om
voor hun gemeente of provincie ‘groot geld’ binnen te halen, aan-
zienlijk– en lang niet altijd evenredig met hun kennis van de in’s en
out’s van de betreffende (buitenlandse) markt.22 Ook op het instru-
mentele vlak was het beleid vaak onduidelijk en/of inconsequent–
zoals blijkt uit de door het ministerie van Economische Zaken ge-
plande (maar later weer afgeblazen) fusie van de vier grote elektrici-
teitsproducenten in Nederland; en uit de recente radicale koerswijzi-
ging van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot
de ‘interne’ organisatie van de spoorwegen.

Dit alles betreft de uitvoering van het privatiseringsprogramma van
paars. Maar er zijn tegen dat programma ook meer principiële bezwa-
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ren aan te voeren. Daarmee komt de wonderlijke meegaandheid in
beeld die de PvdA op dit terrein jegens coalitiepartner vvd ten toon
spreidde (een coalitiepartner overigens die in liberaal Europees ver-
band niet tot de echte scherpslijpers op dit gebied behoort). Pas laat
in de tweede paarse coalitie is de PvdA op de rem gaan trappen (‘nee,
tenzij’, zoals Ad Melkert de nieuwe koers van de PvdA inzake privati-
sering formuleerde). Tot dan toe – en ook later nog wel – leek het
marktmechanisme voor paars een panacee dat op bijna alle kwalen
van de publieke sector kan worden toegepast–tot en met het basison-
derwijs (dat in veel grotere mate van sponsoring gebruik zou kunnen
maken) en de gezondheidszorg (die, als het aan het paarse kabinet ligt,
in de toekomst ‘aanbod-gestuurd’ gaat worden, met particuliere ver-
zekeraars in de hoofdrol). In maar één geval werd privatisering uit-
drukkelijk van de hand gewezen, namelijk door PvdA-minister Jan
Pronk, die de drinkwatervoorziening in ons land in overheidshanden
wil houden.

Door de paarse coalitie is bij dat alles onvoldoende de vraag gesteld
of privatisering (of ‘marktwerking’ in meer algemene zin) op het be-
treffende terrein wel verantwoord is; hoe de te verwachten negatieve
bijwerkingen beperkt of gecompenseerd kunnen worden; en niet in
de laatste plaats of decollectivisering bij blijvende teleurstelling ook
weer ongedaan te maken is. Paars, en de PvdA in het bijzonder, heeft
zich bovendien niet of nauwelijks afgevraagd, wat er achter de luide
roep om versterking van de ‘consumentensoevereiniteit’ zoal schuil-
gaat. Of het niet vooral het bedrijfsleven is dat als motor van het pri-
vatiseringsproces fungeert, zowel aan de aanbodzijde (banken en ver-
zekeringsmaatschappijen in het geval van de gezondheidszorg en de
sociale zekerheid) als aan de vraagzijde (industriële grootverbruikers
in het geval van de energieproduktie) en van die privatisering uitein-
delijk ook het meeste profiteert.

Afzonderlijke aandacht verdient, ten slotte, de wijze waarop paars
met de met privatisering direct verwante problematiek van mededin-
ging en markttoezicht is omgegaan. De ongelukkig verlopen veiling
van telefoonfrequenties kan nog als onervarenheid worden afgedaan;
de openbare aanbesteding van de hogesnelheidslijn (terwijl deelname
aan het betreffende project voor de ‘eigen’ ns van existentieel belang
is) roept al meer principiële vragen op. Maar ronduit verbazingwek-
kend, op het achteloze af, is de wijze waarop regering en parlement
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het wetgevingsproces met betrekking tot de aard en structuur van het
markttoezicht in ons land afhandelen. Daarbij wordt de Nma tot op-
permarktmeester van Nederland uitgeroepen, zonder enige principi-
ele (en publieke) discussie over deze (nieuwe) hoeksteen van onze
economische orde; over de vraag bijvoorbeeld of een vergaande con-
centratie van het markttoezicht wel het meest voor de hand ligt, en
hoe het precies met juridische en politieke verantwoording van dit
orgaan, nationaal en Europees, gesteld is.23

Zoals paars, alles bijeengenomen, verweten kan worden bij een groot
aantal privatiseringsoperaties slordig en overhaast te werk te zijn ge-
gaan, zo kan het de PvdA worden aangerekend dat ze de liberale
voorkeur voor ‘minder overheid, meer markt’, verregaand, zij het af
en toe tegenstribbelend, heeft gevolgd. Wie in deze kritiek (en in de
kritiek op het fiscaal beleid en het beleid inzake corporate governan-
ce) wantrouwen tegen de markteconomie als zodanig bespeurt, heeft
ongelijk. Een van de gevaren van de in beleid en politiek dominant
geworden marktideologie is nu juist dat ze de versterking van de
markteconomie met ‘zoveel mogelijk marktwerking op zoveel moge-
lijk terreinen’ vereenzelvigt. Dat is om twee redenen een misvatting:

– ‘de’ markt bestaat niet. Voor zover marktwerking in sommige
onderdelen van de publieke sector wenselijk is, gaat het om (het
scheppen van) specifieke markten die om even specifieke vormen van
regulering en toezicht vragen – en om zeer expliciete opvattingen
over waar men met de betreffende sector heen wil. De consequentie
is dat de regulering van de betreffende sector (zo niet naar omvang,
dan toch wel naar intensiteit) eerder toe- dan af dient te nemen;

– een markteconomie floreert mede, zo niet in de eerste plaats,
dankzij instituties die juist aan marktwerking onttrokken zijn: een
overheid die de juridische basis voor productie en handel levert, en
die de onevenwichtigheden en tekorten van het marktmechanisme
corrigeert en compenseert; een actieve ‘civil society’, die niet alleen
als countervailing power fungeert, maar die ook ruimte voor economi-
sche innovatie helpt scheppen24; en een sociaal-culturele omgeving
die vertrouwen en de bereidheid tot samenwerking ‘produceert’.

De markteconomie dient, met andere woorden, mede in haar ei-
gen belang, aan ‘sociale, culturele en ecologische waarden’ (Scharpf)
gebonden te worden. Of, zoals de Franse sociaal-democratische pre-
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mier Jospin het formuleert: ‘ja tegen de markteconomie, nee tegen de
marktmaatschappij’.

Conclusie

Wat kunnen we, teruggrijpend op het eerder geschetste interpretatie-
kader van Scharpf, over het sociaal-economisch beleid van paars con-
cluderen?

Op sociaal gebied hebben de twee paarse coalities, met de econo-
mische wind in de rug, de beleidsmarges waarover de nationale over-
heden volgens Scharpf beschikken, zeker benut. De sterke daling van
de werkloosheid kan als een belangrijk succes van paars worden be-
schouwd (dat overigens door het blijvend hoge aantal arbeidsonge-
schikten wel gerelativeerd wordt); de aard van het gevoerde beleid als
een bevestiging van de sociaal-democratische veronderstelling dat
voor een effectieve bestrijding van de werkloosheid geen grote in-
breuken op de hoogte van lonen en uitkeringen, op de rechtspositie
van werknemers, op de verbindendverklaring van cao’s en dergelijke
hoeven te worden gemaakt. De vvd heeft haar programma ook in
deze zin bijgesteld.

Op financieel en economisch gebied blijken de verhoudingen an-
ders te liggen. De voortgezette bezuinigingspolitiek bewerkstelligde,
in samenhang met een relatief hoge economische groei, dat het finan-
cieringstekort van de overheid verdween en dat de staatsschuld onder
de Europese norm van 60% van het nationaal inkomen zakte; het
lastenverlichtingsbeleid gaf groei en werkgelegenheid ongetwijfeld
een extra impuls. Maar in combinatie leidden zij er wel toe dat nood-
zakelijke investeringen in de collectieve sector (in onderwijs en zorg,
maarookop terreinen als reclassering, jeugdhulpverleningen arbeids-
marktbeleid) achterwege bleven, en dat kwalitatief-organisatorische
verbeteringen veel te weinig aandacht kregen. De PvdA heeft in dit
opzicht ideologisch terrein aan de vvd prijs moeten geven–ook al
omdat ze, uit angst om voor een ouderwetse belastingpartij te worden
uitgemaakt, de politieke strijd om uitbreiding en financiering van de
publieke sector niet aandurfde.

Ook op de specifieke beleidsterreinen die in het voorgaande be-
licht werden, bleek de PvdA de liberalen te hebben gevolgd respec-
tievelijk zich aan het bestaande liberale beleidskader te hebben aange-
past:
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– op het gebied van de belastinghervorming betaalde de PvdA voor
bepaalde verbeteringen in het stelsel (milieu, arbeidsmarkt) een hoge
prijs, namelijk aanvaarding van de liberale voorkeur voor algemene
tariefsverlaging en lastenverlichting–endat bij een toegenomen inko-
mens- en vermogensongelijkheid en bij een belastingstelsel dat niet
of nauwelijks herverdelend werkt. Het gevolg is ondermeer dat de
PvdA de afgelopen tien jaar verantwoordelijkheid heeft genomen
voor een verlaging van het toptarief in de inkomstenbelasting met
circa 20 punten, zonder dat daar één belangrijke concessie op inko-
menspolitiek gebied tegenover stond;

–hetbeleidvanverzelfstandiging,privatiseringen liberaliseringvan
de publieke sector verliep overhaast en rommelig. De PvdA, zo moet
men vaststellen, heeft zich door een (nationaal en Europees geformu-
leerde) liberale beleidsagenda laten overvallen; samen met haar coali-
tiepartners het tempo van privatisering hoger opgevoerd dan de on-
overzichtelijkheid van de betreffende terreinen en het slechte zicht
rechtvaardigden; en is pas laat op de rem gaan staan;

– met betrekking tot het bestuur van de onderneming heeft het
paarse kabinet ingestemd met een aanzienlijke bijstelling van het zo-
genaamde structuurregime ten gunste van de kapitaalverschaffers–en
daarmee met een van oudsher door liberalen ingenomen standpunt.
Hetzelfde geldt voor de opvattingen van het kabinet (die overigens
nog door het parlement moeten worden beoordeeld) met betrekking
tot beschermingsconstructies en de voorschriften in geval van fusie of
overname.

Bij dit alles moet bovendien worden aangetekend dat Nederland
de beperkte marges om in Europees verband het beleid te coördine-
ren respectievelijk het liberaliseringsproces af te remmen, niet heeft
verkend, laat staan benut. Integendeel, de posities die paars op de be-
treffende terreinen in eu-verband heeft ingenomen, worden door
vriend en vijand als ‘liberaal’ aangemerkt. Ook dat laat zien, hoe be-
perkt de invloed van de sociaal-democratie op het economisch beleid
van paars is geweest.

Tot zover een inventarisatie van wat paars op sociaal gebied en op
enkele onderdelen van het financieel en economisch beleid heeft op-
geleverd; wat er vanuit sociaal-democratisch gezichtspunt goed is
gegaan en wat fout is gelopen. De probleemstelling van Scharpf reikt
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echter, zoals we gezien hebben, verder. Ze betreft de noodzaak res-
pectievelijk de mogelijkheden om de economie ook in meer algeme-
ne zin democratisch te (blijven) beïnvloeden; de mate waarin ‘boun-
dary control’ over die economie moet en kan worden uitgeoefend.
In bijzonder gaat het dan om:

– macro-economische stabilisering van de economie, gegeven de
onevenwichtigheden die markten kenmerken, zowel op nationaal,
regionaal als op mondiaal niveau– en mede bedoeld om ontwikke-
lingslanden tegen al te grote prijsbewegingen op voor hen cruciale
markten (inclusief de financiële markten) te beschermen;

– opbouw c.q. bescherming van publieke regelingen en voorzie-
ningen die voor de bescherming van het levenspeil van burgers en
voor een eerlijke verdeling van ontwikkelingskansen van grote bete-
kenis zijn; verdediging van die voorzieningen en van essentiële staats-
functies tegen commerciële druk; een effectieve, op sociale rechtvaar-
digheid ingerichte belastingheffing, die inkomsten voor de publieke
sector genereert en die bijdraagt aan beperking van de inkomens- en
vermogensongelijkheid;

– oriëntatie van de markteconomie op langetermijndoelstellingen;
op spreiding van welvaart in de wereld en op binding van productie
en handel aan sociale, ecologische en humanitaire normen; bescher-
ming van de sociale markteconomie tegen een conflictgeoriënteerd,
uniformerend aandeelhouderskapitalisme.

Scharpf is, zoals we zagen, sceptisch over de mogelijkheden van
zo’n economische ‘boundary control’ en legt in zijn aanbevelingen
veel nadruk op het sociaal (in het bijzonder: het werkgelegenheids-)
beleid. Dat is consistent, maar ook paradoxaal, waar hij het naoorlogs
compromis tussen kapitalisme, sociale bescherming en democratie
juist in belangrijke mate op deze ‘boundary control’ liet rusten. Hij
lijkt er, net als veel andere onderzoekers van het sociaal beleid in Eu-
ropa (zoals Esping-Andersen; in Nederland Visser, Hemerijck, Van
Kersbergen25) van uit te gaan dat een actieve sociale politiek op zich-
zelf staat en succesvol kan zijn–ongeacht de bredere sociaal-econo-
mische context; ongeacht de mate waarin de sociale markt-economie
van weleer door een meer liberaal gericht economisch stelsel wordt
vervangen. Dat is echter om meerdere redenen een betwistbaar uit-
gangspunt.

In de eerste plaats is een duurzaam sociaal compromis rond een
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activerende, doelmatige verzorgingsstaat ondenkbaar zonder een be-
leid dat grenzen stelt aan de privatisering van de collectieve sector en
dat grote inkomensverschillen bestrijdt. Zo’n beleid reikt al aanzien-
lijk verder dan de door Scharpf c.s. bepleite sociale politiek. In de
tweede plaats kan een markteconomie, crisisgevoelig als ze is, het op
lange termijn niet stellen zonder enigerlei vorm van macro-economi-
sche regulering en stimulering. Naarmate de economische conjunc-
tuur verslechtert, zal de discussie over dit vraagstuk (inclusief een Eu-
ropees macro-economisch beleid en de rol van de Europese Centrale
Bank daarbij) opnieuw oplaaien. En in de derde plaats is het onwaar-
schijnlijk dat een harde, sterk concurrentiegerichte (‘Angelsaksische’)
economie en een op coöperatie en sociale rechtvaardigheid geori-
enteerd (‘Rijnlands’) model op lange termijn verenigbaar zijn.

Zeker, aanpassing aan de door Scharpf gesignaleerde ontwikkelin-
gen (minder economische armslag voor de nationale overheid, toene-
mende concurrentiedruk, een grotere invloed van kapitaalmarkten)
is onvermijdelijk. De vraag is: tot hoever? Gaat het aandeelhouders-
belang de economie beheersen? Komen ondernemingen ook in Eu-
ropa onder invloed te staan van een zogenaamd ‘market for corporate
control’, met z’n fusies en opsplitsingen, z’n vijandige overnames en
z’n fixatie op snelle en drastische kostenbeperking? En hoe werkt een
dergelijke verandering in de ‘basis’ van de economie door in de ‘bo-
venbouw’ van het overleg? Kan, met andere woorden, een coöpera-
tief sociaal-economisch bestel als het Nederlandse, dat door Scharpf
aan andere Europese landen ten voorbeeld wordt gesteld, overleven
als in de economie zelf het conflict, de genadeloze concurrentie, cen-
traal is komen te staan?

De sociaal-democratie in Europa kan moeilijk worden verweten
dat ze geen vergaande stappen op dit terrein heeft gezet–de economi-
sche, politieke en sociale omstandigheden zijn daar eenvoudigweg
niet naar. Maar wat haar wel verweten kan worden, is dat ze (de
Franse ps wellicht uitgezonderd) het nadenken over de vormgeving
van de gemengde economie onder veranderde omstandigheden heeft
stilgezet; dat ze zich door de hoogconjunctuur en door de liberale
droomvaneen crisisbestendige ‘nieuweeconomie’ in slaapheeft laten
wiegen – en zich aldus op moeilijker tijden in het geheel niet heeft
voorbereid. Zakelijkheid met betrekking tot de aanpak van de werk-
loosheid en de hervorming van de verzorgingsstaat is hier gepaard
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gegaan met verzaking van haar traditionele sociaal-democratische
idealen–en van de verantwoordelijkheid die ze voor het voortbestaan
van de gemengde economie draagt.

Een voorbeeld van die verzaking geeft de PvdA, die opgelucht
afscheid neemt van haar huidige beginselprogramma, waarin de eco-
nomie in het teken van (inter)nationale planning en van genationali-
seerde banken en sleutelindustrieën staat. Ze heeft echter, getuige het
conceptprogramma dat nu voorligt, geen flauw idee van wat er voor
die (inderdaad achterhaalde) interpretatie vandegemengdeeconomie
in de plaats moet komen–en in welk opzicht de sociaal-democratie
zich daarbij van andere politieke stromingen onderscheidt.

Het beleid van paars vertoont, zoals eerder opgemerkt, een aantal
overeenkomsten met het beleid dat (al dan niet mede geïnspireerd
door het poldermodel) in andere Europese landen wordt gevoerd; en
met de Derde Weg-agenda zoals die in de jaren negentig door pro-
gressieve politici als Blair en Schröder is geformuleerd. Uit het voor-
gaande kan worden afgeleid dat deze agenda, met z’n zware nadruk
opeenactiverende, desnoods ‘strenge’ verzorgingsstaat enopgezonde
overheidsfinanciën, niet zozeer verkeerd als wel veel te beperkt is; dat
de DerdeWeg, in z’n te respecteren nadruk op modernisering van het
sociaal beleid en eenverantwoordbegrotingsbeleid, deuitdagingont-
loopt die vergaande veranderingen op economisch, technologisch en
cultureel gebied aan de organisatie van de sociale markteconomie
stellen.

De sociaal-democratie staat voor de opgave om, naast haar bijdrage
aan de bestrijding van werkloosheid en sociale ongelijkheid, en aan
de realiseringvandoelstellingenopander gebied (eengoed functione-
rende rechtsstaat, verdere democratisering van staat en maatschappij;
cultuurpolitiek) de gemengde economische orde van de twintigste
eeuw aan te passen en te vernieuwen. Om het ‘Rijnlandse model’
opnieuw uit te vinden–bijvoorbeeld door: stimulering van een ‘co-
operatieve modernisering’ van de onderneming (scholing en betrok-
kenheid van werknemers als bron van economische vernieuwing);
afspraken tussen afzonderlijke eu-landen en binnen de eu als geheel
om een behoorlijke belastingdruk op kapitaal en een rechtvaardige
inkomensverdeling te handhaven; een vernieuwing van de publieke
sector die het marktmechanisme niet schuwt, maar die minder eenzij-
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dig dan in de afgelopen jaren op marktprikkels georiënteerd is; het
inzetten van het mededingingsbeleid, het ondernemingsrecht en de
belastingpolitiekom de langetermijnoriëntatie van de markteconomie
(sociaal, ecologisch) tegenover een op de beurs gefixeerd aandeelhou-
derskapitalisme te versterken.

Het lijkt veel. Maar het is niet meer dan de sociaal-democratie in het
verleden gepresteerd heeft.
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wim van hennekeler en bart tromp

De prijs van paars. Een gesprek met Hans van Mierlo

Het lijdt geen twijfel dat zonder de opstelling van d66 in 1994 geen paars
kabinet zou zijn ontstaan. Waarom koos d66 onvoorwaardelijk voor deze
coalitie? Er bestonden immers, ook voor d66, andere mogelijkheden.

Eigenlijk was dit een opdracht die wij ons zelf hadden gesteld bij de
oprichting van de partij. Nederland is naar politieke signatuur mis-
schien wel een van de conservatiefste maatschappijen in de wereld. Er
verandert hier hoegenaamd niets. Kijk maar naar wat er is geprobeerd
ten aanzien van grondwetswijzigingen of staatsrechtelijke aanpassin-
gen. Het is allemaal mislukt, hetgeen voor een groot deel te wijten is
aan de Nederlandse consensuscultuur, wat nu het poldermodel heet.
Paars heeft de polder drooggelegd en de verschrikkelijke toestand van
de bodem is zichtbaar geworden. De hardnekkigheid van de politieke
structuren is een kenmerk van de Nederlandse samenleving. Niet
alleen is het midden voortdurend aan de macht maar tot voor kort
was dat ook volstrekt vanzelfsprekend. Dit heeft geleid tot een infec-
tie van de democratie.

Wij hebben twee keer een poging gedaan om deze vanzelfspre-
kendheid te doorbreken, eenmaal met het kabinet-Den Uyl toen we
eigenlijk bezig waren met het kraken van de Grondwet omdat deze
niet te veranderen bleek.Wij deden net alsof wij een gekozen minis-
ter-president hadden en stelden een schaduwkabinet op. Dat is slechts
tijdelijk gelukt en in die zin kwam de formatie-Burger eigenlijk te
vroeg. Ik had er drie verkiezingen voor uit willen trekken in plaats
van twee. De diepere betekenis van ons streven was nog niet eens zo
zeer dat er een bepaalde politieke ideologie aan de macht moest ko-
men, maar dat de vanzelfsprekendheid van de macht doorbroken
moest worden. Dat is toen één keer gelukt maar niet zonder de crea-
tie van allerlei ficties om rood met een witte rand mogelijk te maken.
Er mocht niet onderhandeld worden over het programma, want Keer-
punt (het gezamenlijke programma van PvdA, d66 en de ppr) was
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niet alleen verkiezingsprogramma, maar ook regeerakkoord. Maar de
zijlichten moesten toch worden gericht op de programma’s van kvp
en arp. Dat was de aanpak van Burger.

De kansen voor d66 om iets te veranderen in de Nederlandse poli-
tiek zijn zeer schaars. Je hebt of een tweederde meerderheid nodig of
een zeldzame politieke situatie. In 1994 deed zich zo’n zeldzame gele-
genheid voor, waarbij d66 de sleutel in handen had. Er was geen ka-
binet van twee partijen mogelijk.Wij waren met onze vierentwintig
zetels de noodzakelijke derde partij in welke combinatie dan ook. Het
was een kwestie van volhouden en nee zeggen tegen alle andere com-
binaties die werden aangeboden. Hier speelde ook de enorme neer-
gang van het cda een rol en wanneer we als hervormende partij deze
zeldzame kans op een doorbraak uit de vanzelfsprekendheid (van in
dit geval cda-deelname aan de regering) niet hadden gegrepen, dan
waren we geen knip voor onze neus waard geweest. Tot dan toe re-
geerde het cda ongeacht de verkiezingsuitslag altijd mee, waarbij
men zich kan afvragen of er in een dergelijke situatie nog wel wordt
voldaan aan de essentie van democratie in vergelijking met een dicta-
tuur: namelijk het naar huis kunnen sturen van de macht als die niet
bevalt. Ik ken geen wezenlijker kenmerk van democratie. In Neder-
land kon dat dus niet want de macht kwam altijd terug. De fictie was
dat het niet zonder God, het cda, kon. PvdA en vvd ontmanden
zichzelf politiek en ideologisch. Ze mochten om beurten zogenaamd
zuiver gebleven gedachtegoed aandragen om de dikke middenpartij
te voorzien van een meerderheid. Dus toen de gelegenheid zich
voordeed om dit proces te doorbreken hebben wij onze uitgangspun-
ten met beide handen aangegrepen om deze kans te benutten.

Bij dit antwoord past een tegenwerping van Bram de Swaan die hij op het
jubileumcongres van d66 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan naar voren
bracht. Namelijk dat de centrumpositie van het cda eigenlijk gebaseerd was
op de souplesse waarmee deze partij permanent haar eigen principes inleverde
voor liberale of socialistische om aan de macht te kunnen blijven.

Natuurlijk is macht nooit gratis. Ook ik heb een prijs betaald, alleen
al als demandeur van het paarse kabinet. Alles waarbij de PvdA of de
vvd iets in de regering behaalde, was altijd op een punt waar het cda
iets anders dacht. Maar om nu te zeggen dat het cda uitverkoop hield
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lijkt me, met groot respect en bewondering voor Bram de Swaan, een
charmante overdrijving. Behalve als inhoudelijk argument is het ove-
rigens ook in zichzelf onjuist dat macht vanzelf spreekt.

Niettemin was een belangrijk inhoudelijk argument voor de totstandkoming
van een paars kabinet dat daarmee eindelijk een aantal ethische kwesties zou
kunnen worden opgelost. Als je daar op terug ziet kan je dan...

Even voor de goede orde: het paarse kabinet is niet ontstaan vanuit de
motivatie om de christenen nu eindelijk eens de voet dwars te zetten.
Er speelden hier veel belangrijker zaken, zoals het kijken naar het
binnenwerk van de maatschappij en wat daarmee aan de hand was.
Dit konden we doen door de buitenkant om te woelen. Dat binnen-
werk van de democratie en de maatschappij had zich totaal eenzijdig
op het cda (en een heel klein beetje op de PvdA) gericht omdat het
nu eenmaal zo is dat je als maatschappelijke organisatie moet zorgen
voor kanalen naar de macht. Nadat het cda buiten de regering bleef
ontstond er in deze kringen dus grote onzekerheid. Het belang dat er
op het spel stond was: wat gebeurt er met dit binnenwerk. Voor de
andere partijen was niet zozeer de vraag of zij competente bestuurders
kunnen leveren (uiteraard!) maar of zij, net als het cda, in harmonie
met de maatschappij in contact zijn. Mijn grootste verbazing was wel
dat binnen drie maanden bleek dat de maatschappij daar geen enkele
moeite mee had. De maatschappij bleek weer eens veel verder te zijn
geëvolueerd dan in de perceptie van de politiek het geval was.

Het cda, als middenpartij, dreef als het ware de PvdA en de vvd
uit elkaar. Natuurlijk waren er onderlinge ideologische verschillen,
maar het cda had er belang bij om deze kunstmatig te vergroten en
samenwerking tussen PvdA en vvd was dan ook uitgesloten. Omdat
zowel PvdA als vvd de macht niet hadden en dus ook niet het bijko-
mende voordeel van het stemmen aantrekken louter vanwege de ei-
gen machtspositie, vraagt dat om vervalsing van de boodschap naar de
kiezer toe. De machtspositie van het cda was vooral te danken aan
de onmacht van PvdA en vvd die niet in staat waren om met elkaar
tot overeenstemming te komen.

Doordat PvdA en vvd uiteindelijk door ons werden gedwongen
om met elkaar tot afspraken te komen, verdween er tegelijkertijd ook
veel valse pseudo-helderheid uit hun standpunten. Hier zit echter ook
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een nadeel van depolitisering aan vast. Politiek wordt minder Engels.
In Nederland vinden ze het Britse systeem prachtig. In het parlement
van het slechtst bestuurde land ter wereld maken politici elkaar voor
rotte vis uit, hetgeen een spectaculair plaatje oplevert. Maar het is wel
allemaal onzin. De ontreddering bij de Nederlandse partijen is in eer-
ste instantie groot want men kan zijn gezicht niet meer goed laten
zien. Die partijen hebben namelijk compromissen gesloten nadat ze
eerst in de verkiezingscampagne een ander programma hebben voor-
geschoteld, alsof dat programma een alternatief voor de bestaande
werkelijkheid zou zijn. Daar zit een element van belazerij in.

Was het feit dat u wist dat er te weinig geld was uitgetrokken voor volksge-
zondheid de enige prijs die u bij de formatie van 1994 hebt moeten betalen?

Er moest achttien miljard worden bezuinigd. Kok en Bolkestein von-
den dat die bezuinigingen over de hele linie noodzakelijk waren en
dat er geen uitzondering kon worden gemaakt voor welk beleidster-
rein dan ook. Ik zei dat er dan problemen zouden komen. De discus-
sies liepen zo hoog op dat een breuk in de formatie niet uitgesloten
was. Bolkestein heeft in eerste instantie, erg genoeg ten behoeve van
een nog grotere bezuiniging, een breuk geforceerd. Hierbij moet
worden opgemerkt dat breken altijd makkelijker is als je niet de de-
mandeur ten aanzien van het betreffende kabinet bent.Wij zaten dus
in een veel benarder onderhandelingspositie. Uiteindelijk is er toch
nog een compromis uitgerold. Het kabinet zou beginnen met het
doorvoeren van de afgesproken bezuinigingen over de hele linie,
maar indien volksgezondheid tekort zou komen dan zou er worden
bijgelapt. Dit laatste is ook gebeurd. Ik heb toen al gezegd dat dit ei-
genlijk niet acceptabel was, want het betekent dat je beleid gaat op-
zetten met een te krappe begroting. En het extra geld is dan altijd
bijstuurgeld en geen onderdeel van gepland beleid. Later heb ik mij
afgevraagd of die prijs niet te hoog is geweest. Waarschijnlijk zou ik
nu toch nog dezelfde keuze hebben gemaakt, ook al omdat het geld
er toch is gekomen.

Dit was overigens niet de enige prijs die d66 heeft betaald. Zo heb-
ben we toch weinig gekregen op het gebied van de staatsrechtelijke
vernieuwing.Die staatsrechtelijke vernieuwingkanoverigens ookvia
de partijpolitieke vernieuwing tot stand komen. Eerst werd een door-
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braak naar het midden geprobeerd via de oprichting van een progres-
sieve volkspartij. Dit idee werd vervolgens (1973) door de PvdA ver-
raden toen zij op het regeringsfluweel zat. In plaats van structurele
verandering leverde de formatie-Burger slechts een knap tactisch-
politiek staaltje van hoe aan de macht te komen. En, zoals ik al eerder
zei, dit alles kwam te vroeg. Het is dan ook hardhandig afgestraft.

Dan is er de staatkundige weg naar vernieuwing. Door middel van
een goed districtenstelsel en een gekozen minister-president wijzig je
ook het partijpolitieke patroon. Er zijn verschillende wegen naar
staatsrechtelijke vernieuwing. Ten aanzien van de hoofddoelstelling
van d66 is er met de totstandkoming van paars iets wezenlijks ge-
beurd. En daarvoor hoefde paars ii niet eens tot stand te komen. De
betekenis van paars ligt in het feit dat het één keer is gebeurd.

Laten wij u in dit verband een uitspraak uit het artikel van Hans Daudt in
dit jaarboek voorleggen: paars betekent heel nuchter dat het aantal coalitiemo-
gelijkheden in Nederland is vergroot.

Niet alleen vergroot maar ook totaal gewijzigd qua beeld! Er is niet
meer één partij die altijd zeker is van regeringsdeelname. Daarin zit
het kwalitatieve verschil. Een partij van het midden zal in een fat-
soenlijk land met enige regelmaat aan de macht zijn, maar moet deze
macht wel verdienen en niet vanzelfsprekend in de schoot geworpen
krijgen.

Maar als je nu terugkijkt op de ontwikkeling van d66 dan zie je iets bijna
tragisch. Het succes van d66 is ten koste gegaan van de partij.

Als je een kaars heel wilt houden dan moet je hem niet aansteken.
Een kaars die korter wordt vind ik lelijk en hij raakt bovendien ook
op. Maar alleen een brandende kaars geeft licht. Laten we het daar
maar op houden, met deze metafoor.

Binnenkort vieren we het 35-jarig jubileum van het Appèl (het
oprichtingsmanifest van d66). Een paar jongens uit Amsterdam die
naar Den Haag gingen om een appèl te doen op de politiek. Op die
persconferentie, daar heb ik toen met betrekking tot het bestel het
woord ‘ontploffen’ laten vallen. Als ik een ander woord had gebruikt,
was het waarschijnlijk allang vergeten, maar ‘ontploffen’ is beklijfd.
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En daar was het ons uiteindelijk inderdaad om te doen, om een eind
te maken aan de vanzelfsprekendheid van het toenmalige bestel. In
dat opzicht is d66 altijd een middel geweest, nooit een doel op zich-
zelf.

Als je een brug slaat dan moet je niet verbaasd zijn dat er over je
gelopen wordt. De hoofdzaak is inderdaad die brug en die is functio-
neel. In die functionaliteit kun je op een gegeven moment als entiteit
verdwijnen. d66 is natuurlijk veel meer dan een brug. In ons politieke
bestel zijn regeringspartijen steedsbezigmet ‘leaningoverbackwards’,
zij profileren zich door afstand te nemen. Het lijkt alsof ze daarmee
erg helder zijn, maar als je probeert op te schrijven wat er echt kan
gebeuren dan ben je altijd een beetje vlak. In die paarse combinatie
is het middenstuk dus het minst zichtbaar. Als je dan de zaak iets meer
naar links wilt trekken dan stem je PvdA, wil je de boel iets meer naar
rechts trekken dan stem je vvd. En niemand vraagt zich af of deze
twee partijen dan vervolgens ook bij elkaar zullen blijven.

Je zou als d66 de burger ook kunnen aanspreken op de veranderde bestuurscul-
tuur

Dat is zeker het geval, maar er zijn nog veel meer thema’s die met
name door d66 aan de orde gesteld kunnen worden. Als je zelf een
thema bevordert dan kun je juist het uit de hand lopen van zo’n the-
ma aan de orde stellen. En er lopen momenteel nogal wat thema’s uit
de hand: individualisering, privatisering, de non-handhaafbaarheid
van welke regel dan ook, het ontbreken van een apparaat om über-
haupt iets te handhaven.

Wat betreft onze ideeën over staatsrechtelijke vernieuwing zou ik
nog in kritische zin willen zeggen dat we er eigenlijk vijftig jaar te
vroeg mee zijn gekomen. Alles wijst er op dat de verdere personalise-
ring en het directer maken van de democratie zowel onvermijdelijk
als hoogst noodzakelijk is. De mensen willen met mensen te maken
hebben. Maar dat mag niet van de politiek, want zo is ons systeem
niet. De bestaande partijen houden vast aan het systeem, maar onder-
tussen boren ze toch dat sentiment aan bij de mensen en krijg je op-
gezwollen lijsttrekkers en gaat het vooral om wie de minister-presi-
dent wordt. Het parlement is geen volksvertegenwoordiging maar
een partijvertegenwoordiging die de afschuwelijke pretentie heeft dat
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ze het volk vertegenwoordigt net als honderden jaren geleden. Je kan
natuurlijk niet met vijftien miljoen in het parlement zitten, maar we
moeten naar een systeem waarin mensen direct hun vertegenwoordi-
gers aanwijzen. En laat dat grote idee dat zou moeten bundelen maar
weg. Laat die gekozen persoon maar zeggen wat hij vindt.

Het nadeel van het succes van paars is de depolitisering. Alles trekt naar het
midden toe.

Dat is waar, maar er staat iets tegenover. In mijn hele politieke be-
staan heb ik bijvoorbeeld het probleem van de ontwikkelingshulp en
van de defensie niet opgelost gezien. Maar in 1994 moesten de extre-
me standpunten als het ware bij elkaar gebracht worden.Toen moest
de PvdA op het gebied van defensie consequenties aanvaarden en de
vvd op dat van de ontwikkelingshulp.

Als je in Nederland een centrumlinks kabinet had, dan lag er de
illusie van een alternatief in het parlement. Dat was niet waar, maar
zo werd het gepresenteerd. De oppositie kon altijd zijn profiel op-
poetsen. En als er iets mis ging met de regering dan zat de illusie van
het alternatief in de startblokken te wachten tot het geroepen zou
worden. Dat is allemaal afgelopen. Iedereen moet nu domweg het
moeilijke werk doen van het vinden van compromissen.

Maar hoe ziet u nu deze nieuwe situatie zich ontwikkelen als d66 verder
gemarginaliseerd wordt? Dat eet nu bij wijze van spreken al genadebrood om-
dat d66 getalsmatig niet meer nodig was voor paars ii.

Kwantitatief zijn we inderdaad niet nodig. Maar hoe kunnen we het
nu kwalitatief regelen? Ik heb nog altijd een redelijk vertrouwen dat
we met een paar goede punten de kiezer kunnen overtuigen van onze
functie als drager van boodschappen alsook als agens in het politieke
patroon. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de kiezer dit niet ziet
zitten en dan moeten we verder zien. Bovendien heb ik het gevoel
dat als PvdA en vvd het samen willen proberen, dat ze dan ook alle
ruimte moeten krijgen om dat te proberen. Dan spreken we elkaar
nog wel, vanuit de oppositie.

Zo is ’t uiteindelijk ook met het cda-PvdA kabinet gegaan.Volgens de ma-
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thematische coalitietheorie is het buitengewoon onverstandig om een midden-
partij buiten een coalitie te houden. Die zal namelijk gaan groeien ten koste
van de twee coalitiepartijen.

Tijdens de formatie van 1989 maakteWim Kok de fout om te denken
dat de PvdA het zich niet kon permitteren om solidair te zijn met
d66. Dat heeft Lubbers zo gelaten. In de onderhandelingen zette ik
in op twee ministersposten voor d66 en eventueel, maar eigenlijk niet
wenselijk, één zware post.Toen zeiden cda en PvdA dat ze daar geen
zin in hadden waarop mijn antwoord was dat ze het dan konden
schudden.Toen ben ik eruit gestapt en kon het nog duidelijk maken
dat het niet erg fris overkwam. Daar deden ze zelf heel gemakkelijk
aan mee (denk aan het cynisme van Bert de Vries: ‘d66 werkende
wegwerken’). Daarbovenop hebben we een vondst gedaan: we gaan
oppositie vóór een progressief beleid voeren. Oppositie tegen een
kabinet waarvan wij gedeeltelijk aan de basis hadden gestaan, dat was
uiteraard geen alternatief. Die formule, op basis van het beeld dat de
twee andere partijen achterlieten, heeft goed gewerkt. En dat heeft
d66 gebracht tot een positie waar het eigenlijk niet thuishoorde. 24
zetels is voor d66 structureel teveel. Dat was niet vol te houden. Zo’n
vier à vijf maanden na het aantreden van paars i stonden we in de polls
al op veertien zetels. We kregen bij de daaropvolgende Provinciale
Statenverkiezingen het equivalent van veertien zetels. De grote fout
van d66 in de Tweede-Kamerverkiezingen van 1998 is geweest dat
we de veertien zetels die we toen haalden, hetgeen een wonder was
na vier jaar beleid, hebben verkocht als een groot verlies. Dat hadden
we anders moeten presenteren.

Wat zijn nu de inhoudelijke voor- en nadelen van paars geweest?

Op een heleboel terreinen is er ongelofelijk veel ideologisch opgebla-
zen onzin afgegaan die nooit beleid hoefde te worden. Die werd altijd
gepresenteerd in de verkiezingsprogramma’s. Dat is nu verdwenen en
dat is grote winst.

Dat heeft ook te maken met het feit dat het regeerakkoord zo’n zwaarwegend
stuk is geworden. Bovendien heeft het zo weinig meer te maken met de verkie-
zingsprogramma’s dat je dat ook als een nadeel kan zien.
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Zo’n regeerakkoord isnatuurlijkuiteindelijkwel gebaseerdopdepro-
gramma’s. Maar een belangrijker verandering is dat het regeerak-
koord als het ware onder de regeringsverklaring is komen te liggen,
waarbij de fracties ten nauwste betrokken zijn geweest bij het tot-
standkomen van het regeerakkoord.Vroeger was er alleen een rege-
ringsverklaring die de uitkomst was van de onderhandelingen tussen
de ministers. De fracties waren hier in principe niet aan gebonden.

Mijn eerste ervaringen met regeringsverklaringen en -akkoorden
waren dat er in die tijd meer discussie en debat was in het parlement
waarvan de uitkomst niet van tevoren vast stond dan in later jaren,
bijvoorbeeld de jaren voorafgaand aan paars. Elke keer kreeg je echter
wel het verwijt van de oppositie dat er sprake was van achterkamer-
tjespolitiek. Dat werd dan ook steevast door de journalistiek overge-
nomen. De journalistiek denkt per definitie niet vanuit de machtskant
over de zaak. Maar als je tegen achterkamertjes bent dan moet je het
bestel veranderen. Dit bestel met deze structuur kan niet draaien zon-
der achterkamertjes. Je moet niet van twee walletjes willen eten.We
hebben nu eenmaal in theorie een dualistisch systeem dat noodge-
dwongen monistisch functioneert. Dat komt omdat we alles met die
ene stem moeten doen. Eén keer in de vier jaar mogen we één stem
uitbrengen waarmee dan alles wordt gedaan: de macht, de controle
op de macht, de benoemingen enzovoort.

Maar niettemin kunnen we stellen dat het meest zwaarwegende punt uit het
eerste paarse regeerakkoord, achttien miljard aan bezuinigingsdoelstellingen,
niet het gemiddelde was van de verkiezingsprogramma’s.

Dat vind ik op zichzelf nog niet eens zo bezwaarlijk. Een heel interes-
sante vraag is echter waarom dat akkoord in de loop van zeven jaar zo
sterk naar rechts is getrokken. Ik heb daar geen verklaring voor behal-
ve misschien de tendens dat er toch een diep verlangen lag naar het
saneren van de overheidsuitgaven. Zowel bij links als bij rechts, hoe-
wel de uitvoering van de bezuinigingsoperatie rechts is. Er woei op
dat punt een rechtse wind. Maar we hadden dat allang kunnen bij-
trekken en het beleid in een andere richting sturen. Dat is ook wel
een beetje gedaan maar dan iedere keer incidenteel. Zoals de volksge-
zondheid een aantal keer incidenteel is bijgesteld.

Voor de structurele vernieuwing van de politiek was paars ii eigen-
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lijk al niet nodig. Paars ii was nuttig omdat paars i inhoudelijk nog
niet was uitgewerkt. Dan bedoel ik dat ideologisch, partijprogramma-
tisch, de drie partijen best nog een keer meer met elkaar konden.
Maar voor het echte breekwerk in het partijpolitieke patroon was
paars ii niet nodig. Het werk was gedaan. De lucht was uit het cda,
dat was teruggevallen op zijn natuurlijke grootte. Het cda had in-
middels bewezen hoe moeilijk het is om buiten de macht program-
matisch geloofwaardig te blijven.

Dus eigenlijk kan je zeggen dat de grootste winst van paars al was gerealiseerd
bij zijn aantreden

Ja, die betekende de kwalitatieve emancipatie van de politieke partij-
en. De kwantiteit beslist sindsdien of we wel of niet aan de macht
deelnemen. Maar kwalitatief zijn we nu gelijk. Vergeet niet dat dit
vroeger wel anders was.

Waar schuilt de winst van paars nog meer in als je kijkt naar de afgelopen
zeven jaar?

We hebben toch een aantal beleidszaken geregeld die met het cda
erbij niet gerealiseerd zouden zijn. Euthanasie, het familierecht, denk
aan het homohuwelijk.

Uit het artikel van MargoTrappenburg in dit jaarboek blijkt overigens dat het
cda wat deze onderwerpen betreft veel meer ophef maakt nu het in de opposi-
tie zit dan destijds als regeringspartij. Zo werd er al in 1986 over het homohu-
welijk gesproken door het cda. De hele zaak is toen afgeblazen omdat het
coc aangaf dat het er geen enkele behoefte aan had.

Het cda heeft zich altijd gedragen als een machtspartij en niet als
principieel christelijk.Toch geloof ik dat deze zaken niet zouden zijn
geregeld als het cda in de regering had gezeten, hoewel ik toegeef
dat de eerste wijziging van de Euthanasiewet heeft plaatsgehad onder
het cda.

Welke andere zaken, afgezien van de moreel-ethische kwesties, zijn door
paars tot stand gebracht die anders, met het cda, niet zouden zijn gereali-
seerd?
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Zoals ik al eerder aangaf zou de defensie- en ontwikkelingsproblema-
tiek niet zijn geregeld of beter gezegd de PvdA en de vvd zouden
zonder paars hierover niet tot een oplossing zijn gekomen.

Overigens stond d66 in 1994 in zijn verkiezingsprogramma nog veel grotere
bezuinigingen op defensie voor dan de PvdA.

Daar heb ik ook tegen geprotesteerd en het bedrag is later vermin-
derd. Maar erger vind ik dat er in paars ii een verkeerd ontwikke-
lingsbeleid wordt gevoerd. Echt een vvd-beleid. Een klein land als
Nederlandhad,dooreengrotegenerositeit aangaandeontwikkelings-
hulp die werd verspreid over veel landen, zich een positie verworven
binnen de vn. Het idee nu dat je beter veel geld kan geven aan wei-
nig landen dan weinig geld aan veel landen, is zowel een overschat-
ting van de economische betekenis van ontwikkelingshulp als een
onderschatting van de politieke betekenis ervan. Met dit nieuwe be-
leid hebben we alleen maar kregelige en korzelige gevoelens gecre-
eerd en hebben we onze internationale positie in de vn verzwakt.

Dat is het risico van de manier waarop in Nederland kabinetten worden gefor-
meerd. Plotseling komt er dan iemand die iets heel anders gaat doen en kenne-
lijk niet aan een of ander partijprogramma is gebonden.

Ja, ik vond het geen slimme zet. Ik geloof dat mijn fractie wel voor
was, maar in buitenlandspolitiek opzicht is het resultaat een zwakte-
bod.

Als je kijkt naar een aantal bijdragen uit dit jaarboek, vooral die over verschil-
lende beleidssectoren, dan valt op dat de conclusie van veel auteurs is dat paars
geen cesuur heeft betekend. Veel van het paarse beleid was al ingezet onder
Lubbers.

Het is natuurlijk in de eerste plaats een politieke cesuur geweest. De
historische betekenis van paars is dat het het partijenstelsel heeft gesa-
neerd. Wat het heeft bewerkstelligd is de kwantitatieve gelijkwaardig-
heid van alle politieke partijen.
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