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Het voorliggende nummer - dat in samenwerking met politiek en cultureel centrum De Babe tot stand is gekomen - staat in het teken van de
grondrechten. Dit jaar bestaat de Grondwet - ook wel nationale constitutie genoemd - honderdvijftig jaar. De Grondwet bindt de overheid aan
regels en waarborgt de politieke en religieuze vrijheden en sociale rechten van burgers. De aangepaste Grondwet van 1983 is uitgebreid met een
reeks sociale rechten (recht op bescherming tegen inkomensverlies,
recht op onderwijs, op huisvesting, enzovoort) waarin de garantie van
materiele rechtsgelijkheid tot uitdrulcking komt. Hiermee komt de sociale rechtsstaat die in de naoorlogse periode geleidelijk werd opgebouwd, ook in de hoogste wet tot uitdrukking.
Juist nu de sociale grondrechten een prominente plaats hebben verkregen in de Nederlandse Grondwet, lijken ze weer aan betekenis in te
boeten. De belangrijkste reden daarvoor is het probleem van de 'onbetaalbaarheid' van de verzorgingsstaat. Geconfronteerd met het
financieringstekort en de explosief gestegen premielast voor burgers en
bedrijven, gingen achtereenvolgende kabinetten de laatste decennia
over tot een herziening van het stelsel van inkomensvervangende regelingen en sociale voorzieningen. Naast de noodzaak te bezuinigen raakte
de politick er meer en meer van overtuigd dat ook beperkingen moesten
worden gesteld aan het collectieve karakter van de sociale voorzieningen. Zo werden de wao, de ziektewet en de nabestaanden-regeling geprivatiseerd.
Deze ingrepen zijn op een snelle en soms ondoordachte wijze doorgevoerd waarbij 'de markt als wondermiddel werd aangeprezen. Het ontbrak aan een grondig beraad over het rechtsgehalte van de nieuw ontworpen regelingen. Oftewel, de drastische herzieningen in de sociale
zekerheid hebben niet geleid tot een heroverweging van de rechtsbeginselen van de sociale rechtsstaat.
Voor prof. J.Th.J van den Berg vormt dat de reden een nieuw type
rechtsopvatting te ontwikkelen, in het bijzonder een nieuwe visie op sodale rechtvaardigheid, waarmee de sociale rechtsstaat kan worden hervormd. In zijn inleidende bijdrage aan dit nummer betoogt hij dat naarmate de welvaart stijgt en de 'consumentensoevereiniteit' van burgers
(hun vermogen zelfstandig keuzes te maken) toeneemt, in principe de
noodzaak van collectieve regulering afneemt. Om die reden zou een deel
van de sociale voorzieningen van het terrein van verdelende rechtvaardigheid naar ruilrechtvaardigheid kunnen worden overgeheveld. Hij bedoelt daarmee dat het recht op het gebruik van een voorziening rechtstreeks wordt verbonden met de financiele bijdrage daarvoor. De
voordelen van deze overheveling zijn volgens Van den Berg dat de keuzemogelijkheden van burgers toenemen, de democratie minder zwaar met
besluitvorming wordt belast en de gezamenlijk te dragen risico's in economisch opzicht afnemen.
Voor een minderheid der burgers, vervolgt Van den Berg, die niet of
onvoldoende deel heeft aan het algemene kennis- en welvaartniveau -
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en dus de macht mist om 'soeverein de ruil aan te gaan met de leveranciers van bestaanszekerheid' - is echter een andere oplossing vereist. Dit
minderheidssegment blijft aangewezen op minimale arrangementen
waarvoor het principe van verdelende rechtvaardigheid maatgevend is.
De noodzaak om de afgeslankte verzorgingsstaat te onderwerpen aan
een rechtvaardigheidstoets en niet enkel aan de eisen van effectiviteit en
efficientie, zoals Van den Berg beoogt, lijkt inderdaad groot. Immers, de
wetgeving die ten tijde van de privatiseringsoperaties is gemaakt, bleek
dikwijls van gebrelckige lcwaliteit. In een aantal gevallen (de wao en de
ziektewet bij voorbeeld) werd de overheid gedwongen meteen hersteloperaties en juridische correcties door te voeren.
Niettemin roept Van den Bergs pleidooi meer gewicht te geven aan
ruilrechtvaardigheid vragen op. Hoe te voorkomen dat ruilrechtvaardigheid gepaard gaat met een grotere machtsongelijkheid en
concentratie van welvaart bij de kansrijken? Op welke manier de toegankelijkheid en lcwaliteit van voorzieningen te waarborgen? Welke voorzieningen zouden aan,private partijen kunnen worden toevertrouwd? Dient
de gezondheidszorg bij voorbeeld ook op ruilrechtvaardigheid te worden
gestoeld? Hoe te voorkomen dat er kartelvorming optreedt onder de leveranciers van bestaanszekerheid en gezondheidszorg?
Zes auteurs hebben zich in deze vragen vastgebeten. Zij gaan na in
hoeverre de voorzieningen van de sociale rechtsstaat collectief georganiseerd moeten blijven of kunnen worden hervormd tot private regelingen
gebaseerd op ruilrechtvaardigheid.
De econoom prof. D.J. Wolfson kan zich in veel opzichten vinden in
Van den Bergs pleidooi voor meer ruilrechtvaardigheid. Hij betoogt dat
de hedendaagse sociale rechtsstaat geconfronteerd wordt met nieuwe
problemen, waaronder asymmetrische informatie en verschuivende
risico's. Hierdoor is onduidelijk geworden welke regelingen en voorzieningen, en tot op welke hoogte, collectief bekostigd moeten worden.
Bovendien zijn de aanspraken van individuele burgers veel moeilijker in
de hand te houden. In termen van Wolfson: burgers zijn niet meer te
groeperen in 'homogene behoeftencategorieen'. De oplossing voor deze
problemen zoekt hij in de introductie van het quid pro quo principe - het
'voor wat, hoort wat' kenmerkend voor de economische transactie - in
de relatie tussen overheid en client. De uitvoering van de sociale zekerheid dient zijns inziens te worden geent op marktanaloge contracten op
•
maat: zowel vragers als aanbieders worden afgerekend op resultaat.
Rechten worden `naar behoefte vastgesteld', plichten worden `naar kennen en kunnen gelndividualiseerd'.
Lijkt er in het scenario van Wolfson weinig plaats te zijn voor collectieve voorzieningen, de drie volgende auteurs hechten daar onverkort
belang aan. Ruilrechtvaardigheid is volgens hen een misleidend begrip;
het brengt de sociale rechtsstaat in gevaar omdat het primaat bij het economische, de markt, wordt gelegd.
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1. Bussemaker benadrukt in haar bijdrage dat de notie van
consumentensoevereiniteit problematisch is. Op de eerste plaats omdat
het autonome individu dat zijn of haar eigen risico's kan overzien, een
fictie is. Volgens Bussemaker is het hele idee van de verzorgingsstaat juist
gebaseerd op het felt dat mensen hun leven niet geheel kunnen plannen
en kunnen worden geconfronteerd met onverwachte risico's. Ten tweede
draagt die notie bij aan een individualistische moraal waarin gemalckelijk
het idee kan ontstaan dat mensen hun soevereiniteit aan zichzelf hebben
te danken en 'dat degenen die dat niet lukt daar zelf schuld aan hebben'.
Bussemaker condudeert dat 'het spreken en denken in de taal van de
mart' een adequate visie op de sociale rechtsstaat in de weg staat. Burgers zijn geen consumenten, maar participanten in een (rechts)gemeenschap. Sociale rechten zijn er om ieder lid van die gemeenschap volwaardig burgerschap te garanderen.
Vervolgens betoogt A. Klink dat de discussie over grondrechten - ook
bij Van den Berg - snel verengd wordt tot de verhouding tussen individu
en staat. Het felt dat vrijheid (deels) in maatschappelijke verbanden (gezin, onderwijs, zorg) tot gelding wordt gebracht, verdwijnt op die manier
naar de achtergrond. Klink benadrukt dat initiatieven van maatschappelijke non-profit organisaties onder grote druk zijn komen staan, enerzijds door de voortgaande commercialisering van dienstverlening en
anderzijds door de schaalvergroting van zorg- en onderwijsinstellingen.
Het maatschappelijk draagvlak van solidariteit is hierdoor aanzienlijk
verschraald. De auteur betoogt tenslotte dat Van den Bergs voorstel om
het minderheidssegment van kansarme groepen te vrijwaren van ruilrechtvaardigheid, geen uitkomst biedt. Want als zijn 'minimale
consumentensoevereiniteif tot leidraad wordt genomen, zullen deze
groepen zijn aangewezen op armoedige publieke restvoorzieningen.
Volgens M. Westerveld blijft een herijkte sociale rechtsstaat aangewezen op regelingen die beantwoorden aan verdelende rechtvaardigheid.
Aileen op die manier kan compensatie worden geboden voor hardnekkige en niet weg te nemen ongelijkheden in gezondheid, lichaamskracht,
intelligentie en levensverwachting. Volgens haar komt het voorstel van
Van den Berg neer op een oproep aan de overheid om zich voor het
niveau boven het sociaal minimum niet langer om deze intrinsieke
ongelijkheden te bekommeren. Ter illustratie daarvan gaat Westerveld in
op de gevolgen van de (gedeeltelijke) privatisering van het Britse en
Nederlandse pensioenstelsel. Ze concludeert dat zowel de opt out mogelijkheid in Groot-Brittanie als de verplichte facultatiefstelling van het
nabestaandenpensioen in Nederland - onbedoeld - tot gebrek aan controle heeft geleid. De overheid plaatst zich buitenspel en geeft de zorg
voor sociale grondrechten uit handen.
Het themanummer sluit af met twee bijdragen waarin twee sectoren,
arbeid en gezondheidszorg, onder de loep worden genomen. In beide
studies wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die de laatste
vijftien jaar zijn genomen om meer marktwerking ingang te laten vinden.
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Wat zijn de gevolgen daarvan? Prof. P.F. van der Heijden schetst een overgang in het sociaal recht naar een `verzekeringsstaae waarin publiekrechtelijke sociale verzekeringen en voorzieningen zijn teruggedrongen.
Dat betekent nog niet dat het privaatrechtelijke deel van het sociaal recht
op een weloverwogen wijze zou zijn gerenoveerd. Zo is het ontslagrecht
dat werkgevers dwingt personeel in vaste dienst te houden, niet vereenvoudigd. 'De prijs die hiervoor moet worden betaald is vermoedelijk een
toename van het aantal contracten voor bepaalde tijd en een toename
van uitzendwerk en andere vormen van flex-arbeid.' Van der Heijden
gaat uitgebreid in op de flexibilisering van arbeid, zowel intern (flexibeler
omgaan met het personeel in vaste dienst) als extern (kortdurende
arbeidsrelaties).
In de afsluitende bijdrage gaat P.C. Ippel in op de keuzes die in de gezondheidszorg moeten worden gemaakt om het `tomeloos dure stelsel'
overeind te houden. Kan gelijke toegang in de toekomst wel gegarandeerd worden? Sinds ziekenhuizen en zorgverzekeraars een vast budget
krijgen toebedeeld, constateert Ippel, doet zich concurrentie op Icwaliteit
en prijs voor. Daarmee is het gevaar van risicoselectie (uitsluiten van
groepen met zware of onvoorzienbare risico's) toegenomen. Vervolgens
richt de auteur de aandacht op een aantal selectiemechanismen in de
gezondheidszorg en op de vraag of daarbij faire criteria worden toegepast. Zo wordt onder druk van werkgevers gepleit om werknemers voorrang te verlenen bij behandeling. Volgens Ippel wordt hier een morele en
juridische grens overschreden: `dit tamelijk willekeurig voordringen'
betekent een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel. Hij stelt tenslotte dat
brede solidariteit leidraad dient te zijn voor het (ver)bouwen van het
gezondheidszorgstelsel.
De bijdrage van Van den Berg in dit nummer maakte deel uit van het
programma Res Publica van De Balie, dat gewijd was aan de viering van
honderdvijftig jaar Grondwet (in samenwerking met het ministerie van
Binnenlandse Zaken). De redactie is F. Halsema, coordinator van Res Publica veel dank verschuldigd voor de totstandkoming en nadere uitwerking van deze bundel.
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Sociale rechtsstaat en
economische
risicogemeenschap
prof. dr. J.ThJ. van den Berg *

Een beknopt betoog als dit is ongeschikt om alle problemen van onze
democratische rechtsstaat, in brede zin: onze constitutie, met vereiste
diepgang te bespreken. 1k stel hier eenvoudig een aantal algemene vragen zeer in het kort aan de orde, om daarna jets uitvoeriger in te gaan op
Can dilemma dat ons al een aantal jaren bezighoudt en waarbij, dunkt
mij, veel problemen van rechtsstaat en constitutie samenkomen, dat van
de gespannen relatie tussen wat de Nederlandse maatschappij tegelijkertijd is: een sociale rechtsstaat en een economische risicogemeenschap.
Rechtsstaat en constitutie

Waarover hebben wij het als wij spreken over de 'rechtsstaat'? Het is goed
daarbij eerst kort stil te staan, al was het maar omdat het hier, retorisch
gesproken, gaat om een 'hoerawoord'. Zoals men weet, is het dan oppassen geblazen. In mijn interpretatie gaat het om een staatsbestel waarin:
- een representatief orgaan is belast met de formulering van algemene
gedragsregels, inclusief de vorming van algemene aanspraken en verplichtingen;
- elk orgaan/bestuur is gegrondvest op deze algemene regels;
- de formulering van algemene regels en het bestuur algemeen erkende
fundamentele vrijheden ontzien en waarborgen;
- de formulering van algemene regels en het bestuur gehoorzamen aan
beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid;
- aan de onafhankelijke rechter de vrijheid wordt toegekend zo nodig
corrigerend maar ook handhavend op te treden, zowel jegens burgers als
tegenover organen van het bestuur en, waar grondrechten in het geding
zijn, tegenover het algemene regels stellende orgaan. 1
Regels van recht - instrumentele regels daargelaten - zullen altijd zijn
ontleend aan normen van morele of religieuze aard en voorts aan de
Icracht van de traditie (als men wil: de sociale en politieke cultuur), maar
De auteur was directeur van de Wiardi Beckman Stichting (1981-1989) en lid van de Eerste
Kamer voor de Panij van de Arbeid (1992-1996, waawan een jaar tevens fractievoorziner).
Hij is hoofddirecteur van de Vereniging Nededandse Gemeenten en buitengewoon
hoogleraar in de parlementaire geschiedenis to Leiden.
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zij staan daar ten dele los van (Berman, 1983, pp. 7/8). Het onderscheid
zit in de mogelijkheid de handhaving, zo nodig met geweld, af te dwingen: het recht onderhoudt immers een intrinsieke relatie tot de macht.
Dat geeft aan het recht enerzijds zijn belang, tegelijk beperkt het ook zijn
reilcwijdte in een religieus en moreel pluriforme maatschappelijke context. Dwang en geweld zijn intussen slechts aanvaardbaar als de daardoor gehandhaafde normen - ook zonder geweld - betreldcelijk algemeen worden aanvaard.
De rechtsstaat kenmerkt zich derhalve door een nogal paradoxale relatie tussen recht en macht. Enerzijds wordt de uitoefening van macht
door rechtsnormen gebonden. In de woorden van Burdau (1949): 'Le
pouvoir a besoin du droit'. Anderzijds kunnen rechtsvorming en rechtshandhaving het niet stellen zonder machtsuitoefening. Radbruch zegt
daarover: 'Recht braucht Macht um sich als Recht durchzusetzen' (Radbruch, 1963). Het paradoxale karakter van deze relatie is echter dat het
een niet zonder meer het andere veroorzaakt of bewerkstelligt. Berman
merkt in dat verband op: 'Power is also an idea; justice is also a force.
Neither causes the other, in the physical science sense of the word'
(Berman, 1983, pp. 37-41).
Het komt onder andere aan op de wijze waarop rechtsnormen worden
gevormd en gehandhaafd. Volgens Luhmann gaat het om 'Legitimation
durch Verfahren' (Luhmann, 1963). Vandaar ook dat wij de rechtsstaat
zijn gaan vereenzelvigen met de democratie, waarin zowel de vorming
van algemene regels als de implementatie en handhaving daarvan zijn
onderworpen aan voortdurende verantwoording en controle.
Basisbegrippen en -vereisten van rechtsstaat en democratie vormen
tezamen onze Constitutie, die enerzijds ruimte schept voor interventie
door de organen van de staat en deze anderzijds dwingt in regels en
vaste handelingsnormen.
Grosso modo zullen wij het over deze principes van de rechtsstaat,
zoals die in twee eeuwen zijn gegroeid, wel eens zijn. Zoals wij het er ook
wel over eens zullen zijn dat rechtsstaat en democratie geen statische
constructies zijn, maar een intrinsiek dynamische constellatie vormen
die zich aan veranderingen van de machtsverhoudingen - democratisering bij voorbeeld - en politieke overtuigingen heeft aangepast (Van der
Hoeven, 1958).
Juist deze dynamiek stelt ons voortdurend voor nieuwe problemen
waarover wij het waarschijnlijk niet zonder meer eens zijn. Een paar
voorbeelden: waar blijft het recht en zijn principes van eenheid, gelijkheid en zekerheid, bij zoveel differentiatie en segmentatie als het de laatste decennia heeft ondergaan? Waar is de macht gebleven bij zoveel diffusie van de politiek als zij, vooral sedert de Tweede Wereldoorlog, heeft
ondervonden? Waar is de democratie gebleven in het proces van
financieel-economische globalisering maar ook in de welbewust nage1 Een meer uitvoerige verantwoording van deze stellingname in J.Th.J. van den Berg, 1990.
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streefde Europese integratie? Wij behoeven deze ontwiklcelingen niet te
dramatiseren om ons daar toch zorgen over te maken; ons op zijn minst
af te vragen hoe, temidden van zich wijzigende normen en machtsverhoudingen, de principes van de democratische rechtsstaat moeten worden geformuleerd om deze voor de toekomst te bewaren.
Problemen van de rechtsstaat en de constitutie
Welke belangwekkende problemen doen zich in de democratische rechtsstaat voor? Om te beginnen is de staat niet meer wat hi] is geweest. Hi]
blijkt, meer dan wij wel eens geloofden, een tijdgebonden verschijnsel, in
elk geval in de vorm van de ons vertrouwde natiestaat. Hoeveel kwaad hij
in de twintigste eeuw ook moge hebben aangericht, juist in Noord-West
Europa staat hi] in het bijzonder voor democratische besluitvorming en
voor dat wat de 'verzorgingsstaat' is gaan heten. Maar deze staat verliest
systematisch aan politieke betekenis, danlczij de economische globalisering die kapitaalstromen in anarchie over de gehele wereld heen en weer
laat stromen en die aan de economische besluitvorming scherpe limieten stelt, niet alleen in Nederland trouwens (Van der Veen, 1997).
Daarnaast zijn wij sinds de jaren vRftig de weg opgegaan van geleidelijke politieke en economische integratie in West-Europa, primair ter bescherming van vrede, democratie en sociale stabiliteit. Waarschijnlijk is
de EU uiteindelijk de best mogelijke beschermingsconstructie als het
gaat om behoud van nationale onafhankelijkheid (hoe paradoxaal dat
ook klinkt), maar zij brengt danlczij de bijbehorende schaalvergroting
zowel beperking van nationaal-statelijke bewegingsvrijheid als tamelijk
verregaande deregulering met zich mee. Dat zal zeker zo zijn als de economische en monetaire unie tot stand zal zijn gekomen. Intussen leidt
uitbreiding van het territorium van de Unie alsmede van haar reilcwijdte
in regulering tot steeds groter democratische lacunes, ondanks de
groeiende invloed van het Europese parlement (Geelhoed, 1990; zie ook:
Koch en Scheffer, 1996 en Van Staden, 1996).
De staat - of liever: het centrale organisme van normvorming en bestuur - verliest tegelijk aan gewicht ten opzichte van gedecentraliseerde
vormen van bestuur en regelgeving. Een zekere mate van corporatistische invloed kennen wR al lang maar, ten dele in plaats daarvan en ten
dele daarnaast, komen er zelfstandige organen van openbaar bestuur en
gaat er macht over van staat naar stad. Wat daarin opvalt is de betrekkelijke onoverzichtelijkheid van organisatie en de gebreklcige ordening van
verantwoording en controle in het bijzonder hi] de organisatie van verzelfstandiging (Algemene Rekenkamer, 1994-1995). Decentralisatie verloopt voorts anders dan de centralisatie van voorheen: wat aan lokale
autonomie ooit werd ontnomen komt nu in een vorm van medebewind
terug. Dat is op zichzelf begrijpelijk en dilcwifts ook gerechtvaardigd.
Overzichtelijker wordt het er allemaal niet op en veel centrale, in het bijzonder parlementaire controle (zowel nationaal als lokaal) heeft prak-
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tisch nogal illusoire trekken. Alle politieke bewind is intussen materieel
'medebewind' geworden; dat geldt niet alleen voor lokaal of regionaal
bestuur. Wat zich bij dit alles ten dele wreekt, is het Nederlandse onvermogen om, ook als dat nodig is, zowel ordelijk als grondig in te grijpen in
de organisatie en taalcverdeling van onze politieke instituties (Van den
Berg, 1995 en 1997).
Met de staat komt ook de democratie in een aantal opzichten op de
tocht te staan. Ik wees al op de gebrelckige democratische vormgeving
van de Europese integratie. Institutionele verzelfstandiging in zogenaamde ZBO's en privatisering van overheidstaken lijden onder gelijksoortige afbreuk aan democratische controle en verantwoording. Het
grootste vraagstuk van de democratie kon echter wel eens zijn dat het
ons begint te ontbreken aan politieke bewegingen die krachtig genoeg
zijn om algemeen gevoelde maatschappelijke problemen zodanig te formuleren dat zij grote bevolkingsgroepen weten te mobiliseren voor een
samenhangend politiek programma (Andeweg en Van den Berg, 1994).
Misschien moeten wij ons bij dat onvermogen neerleggen en is de politieke partij waarmee wij zo vertrouwd waren geraakt evenzeer als de
natiestaat uiteindelijk een voorbijgaand verschijnsel. De vraag is dan
we!: hoe organiseren wij, zonder klassieke partijen, het politieke debat en
een geordende politieke besluitvorming?
Gefragmenteerd recht

Ten slotte: de democratische staat heeft onschatbare betekenis gehad
voor de vestiging in onze maatschappij van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Veel van wat ooit slechts politieke aspiraties en ambities waren,
is intussen deel gaan uitmaken van het begrip rechtsgelijkheid zelf. Dat
begon als een zuiver formeel begrip in de klassieke rechtsstaat en ontwildcelde zich tot een sterk materieel rechtsbegrip in de sociale rechtsstaat. Toch is dat niet zonder problematische consequenties gegaan: het
recht is erdoor gefragmenteerd geraakt en het oude ideaal van een,
samenhangend corpus iuris (de rechtseenheid) is erdoor teloor gegaan
(Berman, 1983, P. 38).
De vraag is overigens of dat !outer als verlies moet worden beschouVvd
en of niet in diverse maatschappelijke domeinen diverse procedures en
normen zouden mogen, zelfs moeten gelden. Is het niet juist zo, dat justice - niet alleen moreel maar ook juridisch - in diverse domeinen iets
anders dient te betekenen, zoals Michael Walzer heeft betoogd (Walzer,
1983)? Alleen: wie formuleert en begrenst die domeinen en voorts, zijn
die rechtsdomeinen wel steeds voldoende van elkaar gescheiden te houden?2

2 Dat is ook het aloude probleem van de afbakening van kringen in de calvinistische leer van
de soevereiniteit in eigen kring.
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Dan hebben wij het nog niet eens gehad over de toegenomen grens schermutselingen, in en buiten Nederland, tussen de wetgever en de
rechter. Of wat ik maar ben gaan noemen: de toegenomen rivaliteit tussen politieke instituties die soms de rivaliteit tussen politieke stromingen
is gaan vervangen en waarbij het recht nogal eens functioneert als een
plaatsvervangende ideologie (Van den Berg, 1996). Ten dele hebben die
grensschermutselingen lets te maken met verschillende verwachtingen
van het recht als gevolg van maatschappelijke individualisering en dernocratisering. Bestuurders en volksvertegenwoordigers kunnen moeilijk
neer doen dan Normgerechtigkeit vestigen, die altijd categoriseert en
mensen in kaders wringt; burgers verlangen dat aan hun individuele omstandigheden recht wordt gedaan: zij willen vooral Einzelfallgerechtigkeit
aanvaarden (Van Gunsteren en Andeweg, 1994). Dat verschuift onvermijdelijk de rechtspraak naar het centrum van de rechtsvorming, maar is zij
daartegen opgewassen? Van lieverlede gaan zowel burgers als overheden
klagen over juridisering (Bestuur in geding, 1997; Schuyt, 1988).
Dat brengt ons bij het laatste, zij het niet het minst belangrijke probleem. De sociale rechtsstaat met zijn zin voor materiele rechtsgelijkheid
heeft in de Grondwet gestalte gelcregen in de sociale grondrechten, tegelijk opdrachten aan de staat (of, in de vage terminologie van de
Grondwet-I983, de overheid').
Het blijft, ook na veertien jaar ervaring daarmee, de vraag wat de betekenis van deze constitutionalisering van staatstaken nu eigenlijk is. Zij is
immers in zulke algemene en vage termen gesteld, dat men zich kan afvragen, of het niet om een reeks vrome wensen gaat. Het zijn er misschien ook wet te veel.
Dat roept de vraag op, of zulke doeleinden van de staat - want dat zijn
het eigenlijk - wet in de Grondwet thuis horen (Sartori, 1994). Maar indien wij (blijven) vinden dat zij in de Grondwet behoren te zijn opgenomen, dan zouden zij zo dienen te worden geformuleerd, of althans geinterpreteerd, dat zij daadwerkelijk juridische betekenis hebben en dus het
politieke gedrag kunnen orienteren. Nu is dat eigenlijk alleen het geval
met het onderwijsartikel (art. 23 Grw.) (Heringa, 1989).
Zoals at gezegd: veel van dit grote en kleinere lijden komt tezamen in
de pogingen sociale rechtsstaat en economische risicogemeenschap met
elkaar in evenwicht te brengen (Van der Veen, 1997, pp. 18-21). Is het niet
de ironie van de geschiedenis, dat de sociale grondrechten een plaats
hebben verworven in de Nederlandse Grondwet in een periode dat wij
werden geconfronteerd met verregaande beperkingen in socialezekerheidsrechten en openbare voorzieningen?
SocMle rechtsstaat en economische risicogemeenschap

Danlczij de democratie heeft de klassieke rechtsstaat met zijn betreklcelijk
formele en procedurele rechtsbegrippen uitgesproken materiele trekken
verworven. Daarin onderscheidt zich de sociale van de klassieke rechts-
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staat. Rechtsgelijkheid ging daardoor betekenen: deel hebben aan algemene welvaartsontwildceling, in hoofdzaak via een arbeidsloon waarvan
minimaal een economisch onafhankelijk bestaan moet kunnen worden
geleid; effectieve bescherming tegen inkomensverlies als gevolg van
ouderdom, ziekte, invaliditeit of werkloosheid; publieke arrangementen
die de toegang waarborgen tot, onder andere, adequate opleiding, hooggelcwalificeerde gezondheidszorg en beschaafde huisvesting.
In al die gevallen ging het om constructies die niet alle ongelijkheid
ophieven, maar die wel de toegang ertoe met zo min mogelijk aanzien
des persoons (en zijn sociale Masse) organiseerde. Gedurende de naoorlogse periode van welvaartsgroei werd niet alleen de toegang tot publieke voorzieningen sterk verruimd, doorgaans met een beroep op de
materiele rechtsgelijkheid. Daarnaast werden ook de eisen, te stellen aan
pluriformiteit en vooral lcwaliteit van voorzieningen (zowel de verzorgende als inkomensvervangende arrangementen) sterk verhoogd. Ten
dele gebeurde dat overigens om economische redenen: een hoog
inkomensniveau waarborgt een hoog niveau van bestedingen en dus een
ambitieus vraaggedrag; publieke voorzieningen van hoge lcwaliteit zijn
tegelijkertijd veelal essentiele investeringen in de economische toekomst.
Niettemin ging er jets grondig mis, niet'alleen in Nederland overigens.
Een hoog peil van inkomensvervangende maatregelen en een ambitieuze organisatie van publieke voorzieningen brachten een onverwacht
hoge overhead met zich mee aan kostbare bureaucratie. Maar vooral
bleek deze groei van collectieve arrangementen niet te verenigen met
doorgaande groei van particuliere bestedingsvrijheid, nog afgezien van
de schade die collectieve en particuliere welvaartsstijging bleek aan te
richten onder onze natuurlijke hulpbronnen. Investeringen in de particuliere sector vielen, bij zoveel winsterosie sterk terug; zij konden de collectieve kostengroei in elk geval niet meer bijbenen. Wij kennen de consequenties: een sterk stijgend financieringstekort bij de overheid en een
explosief stijgende premielast voor burgers en bedrijven, naast de terugkeer van massawerkloosheid.
Meer in termen van recht geformuleerd: ondanks sterk gestegen particuliere welvaart en ondanks sterk gestegen opleidingsniveau en dus vermogen tot zelfstandig ldezen en beslissen, bleef de constructie van de
verdelende rechtvaardigheid die van de ruilrechtvaardigheid overheersen.3 De sociale rechtsstaat was tot grote bloei gekomen, maar de economische risicogemeenschap die een samenleving tegelijkertijd is, bleek de
risico's verregaand te hebben onderschat. Dat, terwijl dankzij de economische ontwikkeling van een aantal lage-lonenlanden' en de technologie, die sterk bijdroeg aan economische mobiliteit, de risico's juist sterk
3 Dat geldt niet in alle opzichten: gemeentelijke voedseldistributie of aankoop van voedselproducten ten behoeve van stedelijke armen was v66r 1940 in Nederland geen ongebruikelijk verschijnsel, maar is na 1945 geleidelijk beeindigd.
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toegenomen waren en zijn. Ik wees al op het financieel verkeer dat de
treklcen heeft aangenomen van globale anarchie, maar er is - vooral in de
klassieke industrie - eveneens sprake van vergrote mobiliteit van ondernemingen. In ons land is een groot gedeelte van de industriele productie
intussen volledig verdwenen. Ten slotte zijn de inkomensverhoudingen
in ons land grondig van karakter veranderd. Als wR het huishouden als
maatstaf nemen, dan is de constatering van belang dat daar in steeds
stijgende mate meer dan een inkomen wordt genoten. Het ene inkomen
per gezin begint uitzondering te worden, behalve overigens op het
niveau van de bijstand. De huidige inkomensongelijIcheid ziet er dus heel
anders uit dan vijfentwintig jaar geleden. 4
De reconstructie van de sociale rechtsstaat heeft daardoor voornamelijk de vorm aangenomen van bezuiniging: op niveau en kwaliteit van
voorzieningen en van inkomensvervangende regelingen. Pas in een later
stadium is de bezinning op gang gekomen op de rechtvaardiging van
collectieve lasten en arrangementen en nog steeds verloopt het proces
met veel vallen en weer opstaan. Lichtelijk wanordelijk vonden begrippen ingang als 'inkomensafhankelijkheid' en 'profifibeginselc vaak zonder grondig beraad over het rechtsgehalte van de bijbehorende interventies.5 Relevant of niet: 'de markt' als allocatiemechanisme deed zijn
herintrede in het politieke discours, alsof dat de panacee zou kunnen zijn
voor de op zichzelf reele vraagstukken van de sociale rechtsstaat (Van der
Veen, 1997). Een systematische confrontatie van economische risico's
(die maar al te reeel bleken te zijn) met de rechtsbeginselen die ten
grondslag lagen aan de sociale rechtsstaat heeft eigenlijk nauwelijks
plaatsgevonden. Als zij al plaatsvond, dan via een 'dialoog van doyen':
door met elkaar rivaliserende politieke instituties; door de vlucht naar
voren te zoeken in verregaande (ook sociale) Europese integratie als
beschermingsconstructie; door de ineffectieve en vaak schadelijke
methode van de 'kaasschaaf', zonder veel lcwaliteitsoordeel, in het
bezuinigingsbeleid.
Reconstructie van de sociale rechtsstaat
De reconstructie van de sociale rechtsstaat begint natuurlijk niet bij nul
of achter een 'sluier van onwetendheid'. Zij gaat bovendien per definitie
in tegen politieke, bureaucratische en maatschappelijke machtsverhoudingen die de sociale rechtsstaat zijn gaan schragen. Toch is het noodzakelijk en ook mogelijk die reconstructie uit te voeren vanuit rechtsopvat-

4 Van der Veen (1997, pp. 36137) geeft in jai oratie daarover relevante cijfers.
5

Len pregnant voorbeeld daarvan vormt de studiefinanciering, waarin met beide begdppen
afwisselend of tegelakertijd weld gewerkt en die sinds haar invoering in 1987 enige melon
radicaal werd gewijzigd tot: 'tempobeurs' eerst en 'prestatiebeurs' later, telkens onder
nieuwe condities.
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tingen, of beter nog vanuit een visie op sociale rechtvaardigheid, met de
nadruk op de term 'recht'.
Consumentensoevereiniteit

Ik doe dat met een kleine omweg, vanuit de democratie-opvatting van
Robert Dahl. In diens After the revolution (1970, P. 20) wijst hij er terecht
op dat alle democratie begint bij de consumer sovereignty die de basis
vormt onder het centrale principe van de personal choice in de democratie. Daar waar het individu in staat is zelfstandig persoonlijke keuzes te
malcen, daar is collectieve regulering overbodig. 6 Pas waar de soevereiniteit van de burger/consument onvoldoende is gewaarborgd om ongehinderd keuzes te maken, daar zijn collectieve arrangementen noodzakelijk.
Anders uitgedrukt: naarmate het welvaartsniveau stijgt en dus de
consumentensoevereiniteit groter wordt, neemt in principe de noodzaalc
tot collectieve regulering af en in elk geval dient zij van karakter te veranderen. In het individuele verkeer (in het algemeen het verkeer van particuliere personen en organisaties) overheerst de ruilrechtvaardigheid.
Tegenover het quid van financiele bijdrage of presentatie staat het quo
van de verlangde voorziening. Eerst als, danlczij materiele of immateriele
machtsongelijkheid, de soevereiniteit van persoonlijke keuzen (al dan
niet in groepsverband) ontbreekt of wordt aangetast, dient de ruilrechtvaardigheid te worden vervangen door verdelende rechtvaardigheid. Dat zal evenzeer noodzakelijk zijn waar te verwerven goederen zodanig schaars zijn dat alleen een vorm van distributie de toegang daartoe
kan waarborgen. Waar schaarste ontbreekt, vervalt de noodzaak tot distributie.7
De naoorlogse economische en sociale ontwikkeling heeft een ongehoorde groei en spreiding van welvaart met zich meegebracht. De particuliere bestedingsmogelijkheden zijn voor verreweg het grootste deel
van de bevolking sterk gegroeid. Bovendien is het opleidings- en kennisniveau van de bevolking in diezelfde periode sterk gestegen. Zowel in
termen van welvaart als van kennisniveau gaat het vandaag niet langer
om een meerderheid, maar slechts om een beperkte minderheid die niet
of onvoldoende deel heeft aan het algemene welvaarts- en kennisniveau
om zich als 'soeverein consument' te kunnen gedragen. De vraag mag
dus worden opgeworpen of, en in hoeverre, een aantal arrangementen
van de sociale rechtsstaat, gebaseerd als zij zijn op distributieve rechtvaardigheid, kunnen worden overgeheveld naar het terrein van de ruilrechtvaardigheid. Als dat zo is:
6 Uiteraard met uitzondering van de regels van het burgerlijk recht.
7 Een complicerende factor hierbij is uiteraard het collectieve arbeidsovereenkomstenrecht,
dat enerzijds een vorm is van zelforganisatie, maar anderzijds - door de algemeen
verbindverklaring - sterk publiekrechtelijke kenmerken heeft. Een deregulerende of
privatiserende wetgever voelt zich daardoor meer dan eens op het 'verkeerde been' gezet.
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- nemen de keuzemogelijkheden van de burger toe en daarmee zijn materiele soevereiniteit;
- wordt de democratie minder zwaar met besluitvorming belast; - nemen in economische zin de gezamenlijk te dragen risico's af.
Ruirner baan voor ruilrechtvaardigheid

Zulk een overheveling verdient aanbeveling, omdat veel arrangementen,
gebaseerd op collectieve distributie (of: georganiseerde solidariteit) zijn
ontstaan in een maatschappij met verregaande materiele en immateriele
ongelijkheid. Met andere woorden, ook zonder de economische problemen van de jaren zeventig en tachtig, zou herbezinning op de grondslagen van ruil- en verdelende rechtvaardigheid op haar plaats zijn geweest.
Die bezinning is nu niet slechts passend; zij is intussen ook noodzaak:
veel meer mensen zullen, op basis van ruil en dus van private besluitvorming, bij kunnen en dus moeten dragen aan de risico's van het bestaan.
Meer dan vijftig jaar geleden zijn zij immers in staat om zelf een afweging
te maken tussen risicodelcicing tegen ongemak en zuiver consumptieve
besteding. Overigens doen zij dat ook: tot lichte verbazing van economen en ondernemers bleven in de jaren tot 1997, ondanks de weer sterk
stijgende economie, de particuliere bestedingen ongewoon achter. Uiteraard, moet men zeggen, want burgers bleken prioriteit te geven aan particuliere risicoverzekering die tot voor kort een collectief karakter had
gedragen.
Dit overhevelingsproces moge noodzalcelijk zijn en in een aantal opzichten ook wenselijk en letterlijk ‘gerechtvaardigd; het is niet zonder
problemen. Niet alleen, omdat het met horten en stoten verloopt en
soms met wetgeving van uiterst gebreklcige kwaliteit, maar ook omdat
wat in abstracto goed verdedigbaar is in concreto allerlei vragen oproept.
Wie bepaalt waar machtsongelificheid juist zo groot wordt dat zij de
consumentensoevereiniteit in schadelijke mate aantast? Hoeveel persoonlijke welvaart en individueel beoordelingsvermogen is er nodig om
daadwerkelijk in staat te zijn verantwoorde keuzes te maken? Hoe kan zo
veel en zo volledig mogelijke mededinging onder producenten worden
gewaarborgd (ook bij voorbeeld onder producenten van bestaanszekerheid en gezondheid) 8 dat de consument daadwerkelijk soevereine
besluiten kan nemen? Dat zijn overigens niet primair rechtsvragen, maar
politieke vragen: zij gaan minder over de rechtvaardigheid zelf als over de
wijze waarop zij dient te worden vormgegeven. Die politieke vragen zouden dan wel moeten worden gesteld.
Len tweede politieke vraag is die naar behoud en ontwikkeling van de
kwaliteit van een groot aantal maatschappelijke arrangementen. Er bestaat, zoals bekend, verschil van opvatting over de vraag of ruilrechtvaardigheid en consumentensoevereiniteit daarvoor betere waar8 Zie Van der Veen, 1997. a/smede de dear genoemde literatuur.
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borgen bieden dan distributieve rechtvaardigheid en bijbehorende
democratische en bureaucratische bemoeienis. Wie de prijskwaliteitverhouding van de Amerikaanse gezondheidszorg vergelijkt met
die in West-Europa is er niet gerust op dat de kwaliteit door privatisering
per definitie wordt verhoogd. Maar, snijdt zo'n vergelijking werkelijk
hout?
Minimurnvoorzieningen: twee op ties

De belangrijkste vraag - en dat is zowel een politieke vraag als een
rechtsvraag - is die naar de toegang tot adequate inkomensvervangende
en sociale voorzieningen voor het minderheidssegment in onze maatschappij dat de minimale consumentensoevereiniteit ontbeert, zowel in
termen van inkomen als van kennis en inzicht. Hoe wordt gewaarborgd
dat dit segment niet maatschappelijk wordt uitgesloten, omdat het aan
distributieve rechtvaardigheid ontbreekt en deze minderheid de macht
te enen male mist om soeverein de ruil aan te gaan met de leveranciers
van bestaanszekerheid en essentiele voorzieningen? 9
Waarschijnlijk zijn er twee mogelijke uitwegen. (Beide worden in de
wetgeving overigens naast en door elkaar beproefd.) De eerste is de reductie van alle wettelijk gewaarborgde arrangementen tot die afhankelijke minderheid: de 'verbijstanding' van de sociale zekerheid en publieke voorzieningen waarvoor men zich als sociaal zwalcke moet
kwalificeren. Dat is de zorg 'voor wie het werkelijk nodig heeft', zoals het
dan wordt geformuleerd. Dat leidt echter tot bestendiging en institutionalisering van rechtsongelijlcheid, tegelijk tot de beruchte 'armoedeval'.
De aloude beginselen van particuliere armenzorg worden aldus getransformeerd tot staatsarmenzorg. De vraag is niet alleen of armen - uitzonderingen daargelaten - daarmee zijn gediend; de vraag is ook of de nietarme die zichzelf kan en moet redden daaraan wil bijdragen. Ook de
solidariteit die door de distributieve rechtvaardigheid wordt georganiseerd staat of valt met een element van quid pro quo (Vos, 1983; Kalma
en Krop, 1983).
De andere weg is die van minimale arrangementen voor iedere burger
ondanks welvaart en ondanks niveau van kennis en inzicht. Eerst boven
dat minimum begint de werldng van de ruilrechtvaardigheid. Die weg
kennen wij van de AOW (Velema, 1987). Of deze weg wordt gekozen met
behulp van een algemeen basisinkomen (in enigerlei vorm) dan wel in
modernisering van sociale zekerheid en publieke voorzieningen is voor
dit betoog secundair. Waar het om gaat is dat, in deze visie, de wet op
grondslag van distributieve rechtvaardigheid voor eenieder de primaire
consumentensoevereiniteit blijft organiseren en waarborgen en daarmee
de toegang tot de welvaartsontwikkeling en tot de essentiele maatschappelijke voorzieningen. De aanvaarding van de sociale grondrechten in
9 Zie Van der Veen (1997) en zijn opmerkingen over sociale uitsluiting, pp. 23-26.
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onze constitutie verplicht naar mijn overtuiging tot deze tweede weg en
tot verwerping van 'verbijstanding' en 'staatsarmenzorg'.
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Risico in de veranderende
rechtsstaat
Over de rechtszekerheid van een marktanaloog uitvoeringstraject
prof. dr. D.J. Wolfson .

Dit stuk gaat in op een tweetal fenomenen: verschuivende risico's en een
veranderende bestuurscultuur. Die worden eerst beschreven, en daarna
geanalyseerd in een perspectief van informatieproblemen en transactiekosten. Het eindigt met enige speculaties over de normatieve consequenties en conclusies die we aan die analyse kunnen verbinden. Bij dat
alles is de centrale vraag hoe een rechtsstaat, in de betekenis die Van den
Berg daar eerder in dit themanummer van Justitiele verkenningen aan
geeft, risico's ervaart en daar mee omgaat.
Die rechtsstaat verandert van karakter, dat staat wet vast, maar moet
dat ook? Waarneming - deductie - gevolgtrekking; een typisch economische aanpak in een justitieel tijdschrift. En het wordt nog erger dan u
denkt, want ik eindig met de claim dat de rechtsstaat niet alleen een juridisch, maar ook een economisch fenomeen is, en dat juristen en economen er dan ook samen vorm aan moeten geven, met hulp van politicologen en sociologen. Want het bestuurlijke mijnenveld dat hieronder
beschreven zal worden is voor mij aanleiding om te pleiten voor een andere benadering van de rechtsgronden van de verzorgingsstaat, waarin
de verschillende betekenissen van ordeningsmechanismen als recht,
macht, transactie en binding beter worden onderscheiden in beleid en
uitvoering.
Ordeningsmechanismen

De bestuurskundige Lindblom (1977) onderscheidt drie basale ordeningmechanismen: macht (authority), transactie (exchange) en binding (persuasion). Macht is een eenzijdige relatie, waarin de ene actor de andere
zijn wil oplegt. De oorspronkelijke verdienste van de rechtsstaat is dat zij
de macht van de overheid bindt aan normen van rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid, en daarbij het machtsmonopolie dat nodig is om die
normen te handhaven van rechtswege reguleert. In die zin is overheidsmacht in een democratische samenleving een Icwestie van recht en regel• De auteur is onder meet deeltijdhoogleraar economie eon de Sociale Faculteit van de
Erasmus Universiteit Rotterdam, Van 1970-1997 was hij lid van de Wetenschappelijke Read
voor het Regeringsbeleld, waar hij medeverantwoordelijkheid droeg voor de hier genoemde
rapportert.

'
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geving geworden, en kunnen we spreken van recht (juridische ordening),
transactie en binding als ordeningsmechanismen, zolang we niet vergeten dat het functioneren van de rechtsstaat en van de regelgeving daarbinnen nogal wat vo6ronderstelt:
- heldere en gelegitimeerde bevoegdheden;
- kenbaarheid van de op te lossen situatie;
- vertrouwen in de wijze waarop een overheid recht en macht hanteert;
- de politieke wit om jets op te lossen, ook als kool en geit daarbij niet in
gelijke mate gespaard kunnen worden.
De consequenties van die veronderstellingen doen zich des te scherper
voelen naarmate de rechtsstaat verder reikt dan het oorspronkelijke
habeas corpus en de negentiende-eeuwse 'nachtwalcerstaat'. In de gedaante van de verzorgingsstaat waagt zij zich immers aan het bewust
benvloeden van de inkomensverdeling en het waarborgen van sociale
grondrechten. Daarbij gaat het echt om kool of geit, en daarmee dreigt
het recht, dat ambieerde de macht te overwinnen, zelf weer tot speelbal
van de macht te worden. Dit dilemma zal verderop volop aandacht Icrijgen.
Transactie (economische ordening) is een tweezijdig mechanisme voor
het contractueel uitwisselen van prestaties en tegenprestaties die met
civielrechtelijke sancties afdwingbaar zijn. Het wezen van transactie is
gelegen in de vrijwilligheid - je kunt er van af zien, dat heet opting outen in de wederkerigheid van de quid pro quo-relatie, ingeval er zaken
worden gedaan. Daarbij gaat het niet noodzakelijk om geld; tegenover
een dienst kan ook een wederdienst staan of, meer in het algemeen, een
tegenprestatie. Ms ordeningsmechanisme functioneert transactie alleen
bij een heldere en aanvaardbare initiele toedeling van eigendoms- en
gebruiksrechten, en een redelijke mate van machtsevenwicht en vertrouwen tussen partijen: ook hier is het dus weer zaak om op de machtsverhoudingen en het vertrouwen te letten.
Binding (sociale ordening) is 66k een tweezijdig ordeningsmechanisme, maar zonder dat het resultaat in rechte afdwingbaar is - er
is slechts sprake van sociale dwang. Binding steunt in sterkere mate op
empathie en vertrouwen tussen partijen dan de andere mechanismen;
daarom speelt deze vorm van ordening een prominente rot in persoonlijke relaties. Het speelt echter ook op andere niveaus, in de overlegcultuur en het gevoel van verbondenheid binnen organisaties, en nationaal bij voorbeeld in het poldermodel voor de coordinatie van het
sociaal-economisch beleid, in convenanten als voorportaal of alternatief
voor wetgeving, en - op een hoger abstractieniveau - in het maatschappelijk draagvlak van de rechtsstaat.
Maatschappelijke ordeningen zijn altijd combinaties van recht, transactie en binding, at zal hun `soortelijk gewicht' en de wijze waarop zij
onderling zijn of moeten worden afgestemd naar tijd en plaats varieren.
Een arbeidsverhouding, bij voorbeeld, bevat elementen van recht (de
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rechtspositie en de regeling van formele relaties in de hierarchie), transactie (de materiele arbeidsvoorwaarden) en binding (de bedrijfscultuur,
de empathische relaties, waarvan de lcwaliteit medebepalend is voor het
resultaat).
Verschuivende risico's
De risico's die mensen lopen verschuiven in de tijd. lk beperk me hier tot
drie essentiele categorieen: het arbeidsleven, relaties in de persoonlijke
levenssfeer en gezondheid. In het arbeidsleven verschuiven risico's omdat kapitaal en kennis (menselijk kapitaal) inmiddels ook digitaal door
de wereld gaan. Nationaal mag de 24-uurseconomie dan een indianenverhaal zijn, internationaal is zij al een felt. Europese transnationale ondernemingen geven hun onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten aan
het einde van de dag door aan Californie, waar men er weer fris tegenaan
gaat, om het stokje acht uur later door te geven aan India. Aldoende
wordt de introductie van nieuwe producten versneld, de concurrentie
verscherpt en de productie tot op zekere hoogte footloose gemaakt, wat
steeds hogere eisen stelt aan het aanpassingsvermogen van werknemers.
Meer in het algemeen - en ook los van de mondialisering van productie
en consumptie - is er geen ontkomen aan het ervaringsfeit dat functieinhouden steeds sneller verouderen, en dat de zekerheid van een baan
plaats heeft moeten maken voor inspanningen om de kans op een baan
te vergroten, met employability en ten leven lang leren' als wachtwoorden (0C&W, 1998).
Ook in persoonlijke relaties verschuiven de risico's. Huwelijken zijn
minder bestendig dan vroeger; los-vaste relaties zijn moeilijker meetbaar, maar waarschijnlijk vluchtiger. Voor vrouwen betekent dit dat het
immateriele risico van levenslang' verschoven is naar de lcwade kans op
de materieel en sociaal lcwetsbare positie van bijstandsmoeder. Voor wie
het wel samen volhouden brengt de verschuiving in rolpatronen in de
verdeling van werk- en zorgtaken nieuwe risico's met zich mee, voorzover verschillende loopbanen zich moeilijk laten combineren en elkaar
verdringen.
Gezondheidsrisico's veranderen eveneens van karakter. Succes in de
bestrijding van infectieziekten leidt tot een dubbele vergrijzing; er komen niet alleen meer ouderen, maar mensen leven ook langer. Daar
staat tegenover dat een relatief kort sterfbed bij infectieziekten nu meer
dan vroeger plaats maakt voor langdurig lijden aan chronische ziekten,
waardoor het ziektekostenrisico schever uitvalt en de neiging tot negatieve risicoselectie in de particuliere verzekeringssfeer toeneemt. In het
licht van de verbetering van de prognosetechnieken (genetic scanning en
dergelijke) is dit een zorgelijke ontwiklceling, die dwingt tot het opnieuw
doordenken van de optimale verzekeringsvorm (WRII, 1997a).
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Een veranderende bestuurscultuur
Uiteraard hebben deze ontwikkelingen het openbaar bestuur niet onberoerd gelaten. In de afgelopen twintig jaar zijn de verschuivingen in de
risicostructuur geleidelijk beter onderkend. Langs tal van wegen is getracht om daar op in te spelen. Vanaf de teloorgang van de volledige
werkgelegenheid in de jaren zeventig is er gesleuteld aan de sociale verzekeringen en het minimumloon, aanvankelijk vanuit de gedachte dat
beperlcing van rechten hier twee vliegen in een Map zou slaan: kostenverlaging en een herstel van werkgelegenheid.
Vanuit hetzelfde denken kwam in de jaren tachtig het Accoord van
Wassenaar tot stand. Sterker nog, het kwam ook tot uitvoering, als levend
bewijs van de maakbaarheid van de samenleving, nota bene in de
periode waarin politick en wetenschap die maakbaarheid eendrachtig
dood verklaarden. Pas in de jaren negentig begon door te dringen dat de
risico's op de arbeidsmarkt niet alleen door generieke kostenverlagingen
gepareerd kunnen worden, omdat empirisch aantoonbare verschillen in
zelfredzaamheid nopen tot een geIndividualiseerde bewerktuiging en
gevalsbehandeling (WRR, 1997). In die geest werd ook de Algemene Bijstandswet op de schop genomen, in een poging om clienten met `maatwerk' weer zoveel mogelijk op eigen benen te krijgen (Hazeu, 1996). Met
de gezondheidsrisico's weten we ons echter nog steeds geen raad. In een
onderschatting van de feitelijke machtsverhoudingen is in de jaren tachtig te veel verwacht van een meer marktanaloge werlcing van de gezondheidszorg; dientengevolge lijken we daar nu veroordeeld tot dweilen met
de lcraan open.
In hoeverre weten we feiten, analyse en vooroordeel bij dit alles te onderscheiden? Dat is geen gemakkelijke vraag. Het is een open deur dat
feiten niet voor zichzelf spreken, omdat de verbanden waarin we ze analyseren niet los staan van vigerende normen, waarden en paradigmatische vooroordelen (Wolfson, 1994). Als we die vooroordelen proberen uit
te roken, doemt het beeld op van een kantelend tijdperk, waarin een
vormloos postmodern agnosticisme in de beleidswetenschappen en een
nieuwe zakelijkheid in de politick de welhaast natuurlijke reactie zijn op
de social engineering urge en het beschermingsparadigma van de jaren
zestig en zeventig.
Zo zwalken denken en doen in het openbaar bestuur op een zee van
misverstanden, met als kompas niet veel meer dan een verkeerd genterpreteerd ideologisch gesternte of, dwazer nog, het dwaallicht dat het
einde van de ideologie daar zou zijn. Dat laatste is wel het hardnekkigste
misverstand. De grote ideologische vragen staan nog steeds recht overeind. De zonnige rationalisatie van de zelfredzame mens uit het liberale
mensbeeld verschilt onverminderd van het wat tobberige sociaaldemocratische denken dat juist verschillen in zelfredzaamheid benadrukt; anders gezegd: er wordt nog steeds fundamenteel verschillend
gedacht over de rol van het privilege en met name over de invloed van de
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omgeving waarin iemand opgroeit, in wat Rawls (1977) zo treffend 'antecedent privilege' genoemd heeft.
Daarbij gaat het om normatieve denkbeelden, om idealen, ideologieen
en vooringenomenheden - empirische toetsing speelt nauwelijks een
rol. Zeker, er tekent zich een zekere mate van convergentie al in het denken over instrumenten, een ontwilckeling die begonnen is met de
convergentietheorie van Tinbergen, die zich al een 'marktsocialist'
noemde (Van den Doel 1971). In die traditie omschreef de sociaaldemocraat Kok (1995) in zijn te weinig gelezen en teveel verkeerd geciteerde Den Uyl-lezing het afstand doen van de instrumentalistische fixatie op 'alomvattende maakbaarheidspretenties' ads 'het afschudden van
ideologische verenl Hij voegde daar in een adem aan toe dat daarmee
natuurlijk geen einde is gekomen aan de ideologie, als politieke
waardenorientatie, om vervolgens een eigentijdse ideologie voor de
sociaal-democratie te ontwilckelen. Maar de media, in de ban van de
one-liner, wisten slechts te melden dat hij de ideologie had afgezworen.
lk sta even stil bij dit krasse staaltje van 'verslaggevinge omdat de huidige herwaardering van de instrumentele mogelijkheden van goed gestructureerde transactiemechanismen zeer wel te rijmen is met een solidaristische waardenorientatie, zolang we doel en middel niet verwarren.
'Marktwerking' blijkt een handzaam cliche in een televisie-democratie,
zolang mensen die verantwoordelijkheid dragen zich blijven realiseren
dat transactie nooit een doel op zichzelf is, maar een middel waarvan de
ideologische aanvaardbaarheid nu juist aan normatieve criteria of randvoorwaarden van rechtvaardigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid
getoetst moet worden. We !open vast als we doel en middel vereenzelvigen.
Regelgeving, transactie en binding zijn alle drie middelen (instrumenten) om doelen te bereiken, geen doelen op zichzelf, en derhalve ook niet
verbonden met of voorbehouden aan deze of gene ideologie. Verschillende ideologieen zullen een verschillend gewicht hechten aan de randvoorwaard en waaraan instrumenten getoetst worden, dat we!, maar het
is te gemakkelijk om ideologie en instrumentkeuze te vereenzelvigen,
zoals straks nog uitvoerig wordt toegelicht. Kortom, het is onnozel om
veer of tegen marktwerking of enige andere beleidsinstrumentatie air
zodanig te zijn, zonder je daarbij af te vragen waartoe die keuze dient,
welke randvoorwaarden daarbij in acht worden genomen, en hoe die
randvoorwaarden in de structuur van het mechanisme verankerd kunnen worden.
Toegegeven, genuanceerd denken maakt het leven minder overzichtelijk. In cowboyfilms wordt de bad guy tenminste nog aangeduid met een
zwarte, en de good guy met een witte hoed, als geheugensteuntje voor
lieffiebbers met een gering bevattingsvermogen. Maar van echte
bestuurskundigen verwacht ik - met Snellen (1998) - toch meer: een
analytische oordeelsvorming, in plaats van het al te modieuze verstoppertje spelen achter postmoderne prietpraat over 'vervlechting' van doel,

Rechtszekerheid van een marktanaloog uitvoeringstraject

25

middel en vooroordeel. Daarom is het nu tijd om aandacht te schenken
aan asymmetrische informatie, als de belangrijkste verldarende variabele
in de vergelijkende sterkte-zwakte analyse van regelgeving en transactie.
Asymmetrische informatie als verklarende variabele
Ordenen en besturen is een lcwestie van omgaan met informatie. Informatie over voorkeuren van mensen, over macht, zeggenschap en eigendom, over kosten en opbrengsten. De theoretische economie laat zien
hoe fraai de gedachtenconstructie van de volkomen markt voldoet als
een coordinatie- en sanctiemechanisme dat alle informatieproblemen
simultaan oplost. Dat recept luidt als volgt: (1) men neme de goed geinformeerde voorkeuren van mensen als uitgangspunt, met de proclamatie
dat de 'dant koning is; (2) spreek vervolgens de toverformule uit dat er
geen problemen zijn met de macht, de zeggenschap of de inkomens- en
eigendomsverhoudingen en, hopla!, daar is het beloofde resultaat, want
(3) uit de gecumuleerde wensen van de mensen (alle klanten koning)
leidt de 'verborgen hand' van de markt simultaan (3a) de schaarste af (de
kosten van de inputs) en (3b) de waarde van de outputs (de opbrengsten). Op de koop toe is er nog een sanctie ingebouwd: de waarde (3b)
wordt uitgedrukt en opgebracht in een prijs, als geIndividualiseerde
tegenprestatie, en als voorwaarde voor de overdacht van eigendoms- en
gebruiksrechten. Boter bij de vis. Door dat quid pro quo worden mensen
gedwongen hun werkelijke voorkeuren te openbaren, om niet achter het
net te vissen. Die zogenoemde revealed preference voorkomt klaplopen
en stelt de uitgangspunten (1) zuiver. Zo loopt het rond. Heel mooi. De
eenvoud van het model blijft ontroeren.
Natuurlijk ge166ft niemand dit sprookje, maar daar gaat het ook niet
om. De lcracht van de vertelling is dat zij laat zien waar je op moet letten
als je de werkelijkheid vergelijkt met de ideaaltypische vorm van een
ordeningsmechanisme. In werkelijlcheid (1) zijn mensen natuurlijk niet
altijd goed geInformeerd en zijn klanten (vragers) helemaal geen koning
als er monopoliemacht wordt uitgeoefend aan de aanbodzijde. Meer in
het algemeen (2) is er als regel van alles mis met de macht, de zeggenschap en de inkomensverhoudingen, en daarom (3) behoeft het resultaat
van marktwerking dan ook bijstelling. Kortom, dan slaat de overheid aan
het regelen, alsof dat niets kost. Zo dreigen we binnen de kortste keren
terug te komen bij Af, want de zwakte van regelgeving is dat zij mensen
niet dwingt om hun voorkeuren te openbaren, en daardoor kwetsbaar is
voor klaplopen en ontduiken. Goed bestuur is dan ook zoeken naar het
minste lcwaad, in een vergelijkende analyse van de informatieproblemen
die regelgeving en marktwerldng bedreigen. Modern onderzoek let daarbij vooral op de asymmetrie die ontstaat wanneer verschillende actoren
in het coordinatieproces in verschillende mate gethformeerd zijn. Om
dat te verhelderen verleggen we het perspectief van de vertelling een
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paar graden van 'regelgeving' naar (overheidr, en van 'transactie' naar
'markt'.
Informatieproblemen van de overheid

Overheden verkopen hun diensten als regel niet over de toonbank. Afgezien van wat profijtheffingen slaan ze de kosten hoofdelijk om, met belastingen en sociale premies. Soms kan dat niet anders, omdat de aard
van het gebodene collectief is; zeeweringen lever je nu eenmaal niet per
pond aan een individu, maar integraal aan een heel leefgebied. Maar ook
individueel bij stukjes en beetjes leverbare diensten, zoals onderwijs en
gezondheidszorg, worden grotendeels hoofdelijk omgeslagen, Urn de
toegankelfficheid te waarborgen. Dat Levert twee soorten informatieproblemen op.
Ten eerste de vraag water dan, in welke hoeveelheid en tot op welke
hoogte, collectief bekostigd moet worden. De meningen daarover zijn
altijd verdeeld en dan is de vraag hoe je die verschillende wensen bij elkaar optelt. Hoe regelt de wetgever, als preferentiemakelaar voor mensen
die onder een transactiemechanisme van geval tot geval zelf ja of nee
kunnen zeggen, de aard en omvang van de 'gedwongen winkelnering
die de overheid verschaft? In het grensgebied tussen politicologie en economie probeert de leer van de collectieve besluitvorming dat uit te leggen, en het administratieve recht, niet te vergeten, levert mensen Urn die
inzichten mooi op te schrijven.
Maar dan is er een tweede vraag: als je het al eens wordt over de rechten waar burgers aanspraak op kunnen maken, hoe hou je dan de individuele aanspraken in de hand? Daarover is minder goed nagedacht. Ms er
geen rechtstreelcs en geffidividualiseerd quid pro quo meer staat tegenover individuele aanspraken vallen de checks and balances die het systeem op orde moeten houden ten prooi aan asymmetrische informatie
en machtsvertoon. Bij transacties liggen de verplichtingen van aanbieder
en vrager vast in maat en getal.
Het publieke recht, daarentegen, weet de verplichtingen van de overheid (de 'polisvoorwaarden') tot in details te regelen, maar blijft steken in
bezweringsformules als het om de inspanningsverplichtingen van de
client gaat. Ingeval van misbruik of oneigenlijk gebruik is de klassieke
respons dan om de rechten steeds fijnmaziger te categoriseren, met
23 verschillende uitvoeringsregelingen voor bijstand aan jeugdige
schoolverlaters als voorlopig hoogtepunt. Zoiets kan niet goed gaan. Een
pluriforme maatschappij confronteert ons met het statistische ervaringsfeit dat verschillen binnen hoe dan ook gecategoriseerde groepen groter
worden dan de verschillen tussen groepen, naarmate die groepen fijnmaziger worden gedefinieerd; om die reden wordt gelijke behandeling een
fictie. Bovendien is de problematiek van de asymmetrische informatie
met die ongelijke berechtiging nog geenszins overwonnen: de client weet
- min of meer - wat zijn rechten zijn, maar de overheid heeft aanzienlijk
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minder zicht op de mogelijkheden van de individu om daar een prestatie
tegenover te stellen, en de informatie daaromtrent laat zich nog manipuleren ook. Zo blijft de inspanningsverplichting van de ontvangende partij
een dode letter en staat de publieke sector bloot aan plundering, als ware
zij een reisverzekering.
Het probleem dat regelgeving een informatie-asymmetrie tussen vragers en aanbieders oproept speelt niet alleen in de relatie tussen client
en overheid. Door de hele uitvoeringskolom heen kunnen bureaucratische relaties worden beschreven in termen van opdrachtgevers en
opdrachtnemers (principals en agents), waarbij moeilijk vaststelbaar is of
de 'Icnechten' wel handelen in de geest van de `bazen'. De organisatietheorie spreekt in dat soort gevallen van 'onvolledige contracten'. Weet
een minister van Justitie nu precies wat haar Procureurs-Generaal uitspoken? Kan een minister van Volksgezondheid er zeker van zijn dat
wachtlijsten niet worden gemanipuleerd om meer geld te krijgen?
Op alle niveaus van een hierarchie speelt het probleem dat de opdrachtnemer als regel over meer en betere informatie beschikt dan de
opdrachtgever, en dat kan leiden tot machtsvertoon of zelfs machtsmisbruik van de aangestuurde actoren. De cirkel komt rond als de wetgever
machtsposities van lastige belangengroepen (bij voorbeeld van medische specialisten, varkenshouders of huiseigenaren) gaat ontzien, en gedoogt dat het recht daarmee een speelbal van de macht wordt.
Is daar niets aan te doen? Zeker wel. Een optimale ordening bestaat uit
combinaties van recht, transactie en binding, met een verschillende onderlinge weging daarvan in beleid en uitvoering. Binding helpt om partijen - burger en politiek in het beleid, en principaal en agent in de uitvoering - dichter bij elkaar te brengen, maar is niet genoeg om het
contract 'volledig' te maken. Belangrijker zijn de mogelijkheden voor het
introduceren van transactie, om vragers en aanbieders in het
uitvoeringstraject af te kunnen rekenen op resultaat. Mijn these is dat de
rechtstatelijkheid van het beleid vereist dat de rechten van burgers ondubbelzinnig bij wet worden vastgelegd, maar dat er bij de bepaling van
de individuele tegenprestatie in de sfeer van de uitvoering dan wel ruimte
moet zijn voor transactie. Daarvoor zijn zowel strategische als morele
gronden aan te voeren.
De strategische grond is gelegen in het gevaar dat partijen zich onder
de beschermende paraplu van het (ambtenaren)recht met een Jantje van
Leiden van hun inspanningsverplichtingen afmaken. Mensen zijn niet
gelijk, niet in hun kennen en kunnen, maar ook niet in hun motieven en
in de inzet die zij betonen om het beroep op voorzieningen tot het redelijke te beperken. Rekening houden met ongelijkheid vereist maatwerk,
.waarin voorzieningen naar behoefte worden gendividualiseerd. Maar
daar moeten dan wel afspraken omtrent toetsbare inspanningen van
beide partijen tegenover staan, want al te goed is buurmans gek. Evenwichtige afspraken daaromtrent - 'transacties' - stellen partijen in de
gelegenheid elkaars mogelijkheden af te tasten en het 'contract' volledig

Justkidle verkenningen, jig. 29, or. 2, 1998

28

te maken, door daarbij ook af te spreken water zal gebeuren als een van
beiden niet presteert (als de beloofde cursus niet voorhanden is, of als de
client het heeft laten liggen). Dergelijke arrangementen kennen we al in
het onderwijs (prestatiebeurs en studiefinanciering MBO). Zij beginnen
nu ook van de grond te komen in de inkomensdervingsverzekeringen en
de bijstand. Daar zijn ze temeer op hun plaats, naarmate we de sociale
zekerheid niet meer zien als een eindstation om mensen uit te rangeren,
maar als een voorportaal van een (nieuw) arbeidscontract, in een streven
de kans op werk gelijke tred te laten houden met de oplopende risico's op
de arbeidsmarkt.
Naast deze strategische overwegingen valt er een morele les te trekken
uit de geschetste ongelijkheden. Ook de mate waarin mensen zich aan
de gemeenschap verplicht voelen om geen oneigenlijk gebruik te maken
van voorzieningen verschilt van persoon tot persoon. Een systeem dat de
'kwaden met de 'goeden' laat profiteren ondermijnt de solidariteit en
leidt er op den duur toe dat de 'goeden' met de 'kwaden' lijden. Tegen die
achtergrond wekt het verwondering dat plichten zoveel minder bedeeld
zijn dan rechten, in de rechtsfilosofische discussie (WRR, 1997).
Transactiekosten van de markt

Sommigen presenteren 'marktwerking' en transactie als de oplossing
voor al onze kwalen. Zo simpel is het ook weer niet, want transactie is
niet kosteloos. We zagen al hoe betere prognosemethoden ziekteverzekeraars kunnen verleiden 'slechte' risico's uit te sluiten. De hoge
transactiekosten die daarmee zijn gemoeid, zijn weggegooid geld. Want
andere instanties pikken uiteindelijk toch de rekening op, omdat geen
enkele politieke partij de toegang tot de gezondheidszorg wezenlijk wil
beperken. Vandaar het pleidooi van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) (1997a) om risico's niet af te wentelen, maar om
te slaan in een brede volksverzekering. De VVD sputtert nog wat over
afschaffing van het Ziekenfonds (oude ideologische
veren?), maar dat nemen ingewijden al niet meer serieus, want daar zal
dan toch wet een zeer brede AVVBZ tegenover moeten staan.
De inkomensdervingsverzekeringen lenen zich wel voor een meer
marktanaloge uitvoering. Daarbij kan de risicoselectie worden beheerst
door de uittreding uit het publieke bestel alleen toe te staan voor collectieve contracten met enkele honderden deelnemers en kleinere contracten, met minder gespreide risico's, binnen het publieke bestel te blijven
verevenen.
Verder kan de client worden beschermd door een vrije keuze te bieden
uit concurrerende bemiddelingsinstanties, met herkansingsmogelijkheden bij een andere gevalsbehandelaar als het niet klikt of niet lukt, en
een adequate procedure voor bezwaar en beroep, om te voorkomen dat
'overeenstemming' over een behandelingstraject wordt afgedwongen
(meer hierover in WRR, 1997 en Wolfson, 1997). Concurrentie is daarbij -
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alweer - geen doel op zichzelf, maar een middel om machtsposities te
breken en aanbieders (uitvoeringsinstanties) tot presteren te dwingen.
Normatieve consequenties en conclusies

Wat is nu het justitiele aan deze verkenning? Dat het adagium van de gelijke behandeling onder het bestaande regime van verdelende rechtvaardigheid onder druk komt te staan. Onder verdelende rechtvaardigheid
deelt de wetgever buiten het ruilverkeer om rechten toe, hetzij in natura
(toegang tot onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg), hetzij in de vorm van inkomensoverdrachten. Dat laatste gebeurt al dan niet in de verzekeringsvorm, met als sociaal element dat
risico's daarbij vergaand worden verevend en dat de premie wordt berekend als percentage van het inkomen. Maar altijd volgens de fictie dat
mensen categoriseerbaar zijn in homogene behoeftecategorieen.
Hoe dan ook, verdelende rechtvaardigheid verbreekt het quid pro quo
dat in transactie besloten ligt, en wi/ dat ook doen, vanuit de misvatting
dat de ruilrechtvaardigheid die met transactiemechanismen bereikbaar
is niet dienstbaar gemaakt kan worden aan de politieke wens om
welvaartsverschillen te verminderen. Dat is onzin. Ruilrechtvaardigheid
- de speurtocht naar de faire tegenprestatie (de klassieke iustum pretium) voorkomt oneigenlijk gebruik van naar draagkracht bekostigde
publieke voorzieningen, en waarborgt daarmee nu juist de continditeit
van de herverdeling. De individualisering - het `maatwerk' - van prestatie en tegenprestatie onder een regime van ruilrechtvaardigheid is noodzakelijk omdat pluriformiteit en verschuivende risico's de fictie van homogene behoeften ontkrachten, waardoor het bestaande regime van
verdelende rechtvaardigheid een schaamlap dreigt te worden voor het
verhullen van materiele rechtsongelijkheid. Daar komt nog bij dat asymmetrische informatie wanprestatie van uitvoeringsorganisaties en misbruik door clienten in de hand werkt, en dat sanctietoepassing nauwelijks mogelijk is in een regime dat eenzijdig steunt op regelgeving,
waardoor het maatschappelijk draagvlak voor georganiseerde solidariteit
in gevaar komt.
Zo kom ik dan tot mijn drievoudige conclusie dat: de rechtsstaat niet
alleen een juridisch, maar ook een economisch en sociaal fenomeen is;
binding aan en vertrouwen in de rechtsstaat gebaat zijn bij een instrumentele combinatie van regelgeving en transactie; en verdelende rechtvaardigheid in rechtsfilosofische zin ondersteuning behoeft van ruilrechtvaardigheid en kanssolidariteit (het onderling verevenen van kwade
kansen die mensen zelf niet kunnen beinvloeden). Anders dan Van den
Berg (in dit nummer) zie ik daarbij geen heil in een horizontale stapeling
van verdelende rechtvaardigheid (in een ministelsel) met een aanvullende verzekering naar ruilrechtvaardigheid. Zoals de WRR (1994) heeft
verduidelijkt, leiden dergelijke systeemovergangen tot afwentelingsprocessen, zonder recht te doen aan de eerder gesignaleerde verschui-
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vende risico's, die nu juist vragen om een versterking van de kanssolidariteit door het hele systeem heen (WRR, 1997 en 1997a). Wat dan
wel?
Verschuivende risico's en asymmetrische informatie vragen om een
bestel waarin drie rollen worden onderscheiden:
- de wetgever die rechten naar verdelende rechtvaardigheid vaststelt, in
niet al te ingewikkelde categorieen;
- een onathankelijke publieke 'poortwachter' die bepaalt of iemand voor
die rechten in aanmerking komt;
- een gevalsbehandelaar die met de individuele client overeenkomt, ten
eerste, water van hem of haar verlangd wordt en, ten tweede, wat de
overheid daar in maatwerk en kanssolidariteit tegenoverstelt.
In die gevalsbehandeling worden de haalbare verplichtingen van de
client en overheid van geval tot geval zichtbaar gemaakt, en zorgt concurrentie tussen uitvoerders simultaan voor prestatieconcurrentie tussen
uitvoerders en materiele bescherming tegen willekeur voor clienten, in
aanvulling op de eerder besproken procedurele rechtswaarborgen. Aileen in die configuratie is een brede verzorgingsstaat bestand tegen de
eisen van deze tijd, en kunnen alternatieven als een ministelsel of een
basisinkomen, die geen recht doen aan verschillen in zelfredzaamheid,
ons bespaard blijven (Schoonenboom, 1998).
Langzaam maar zeker begint het hier gepresenteerde gedachtengoed
veld te winnen. De weerstanden zijn groot. Ideologen willen niet geschokt worden in bun overtuiging dat regelgeving goed voor mensen is,
en transactie slecht. Daarbij vergeten zij dat het hier niet gaat om 'marktwerking', maar om een marktanaloge werldng, waarin de rechten naar
behoefte worden vastgesteld, plichten naar kennen en kunnen geIndividualiseerd, en oneigenlijk gebruik voor wagers of aanbieders bestreden.
En tenslotte zijn er dan nog juristen die volhouden dater geen plaats is
voor transactie in het publieke domein. Aan die laatsten is dit opstel opgedragen.
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De fictie van
ruilrechtvaardigheid
Burgerschap, zelfstandigheid en de grenzen van
consumentensoevereiniteit
dr..I. Bussemaker*

De discussie over sociale rechtsstaat en economische risicogemeenschap
is een discussie over de grondslagen en legitimiteit van de verzorgingsstaat. Er zijn goede redenen zo'n discussie te voeren. De veronderstellingen die ten grondslag lagen aan de opbouw van de Nederlandse naoorlogse verzorgingsstaat, sluiten niet meer aan bij de huidige
maatschappelijke werkelijkheid. Stabiele, continue arbeidscarrieres, volledige werkgelegenheid voor mannen, volledige beschikbaarheid van
vrouwen voor onbetaalde zorgtaken, werkloosheid als tijdelijk conjunctureel fenomeen en bijstand voor slechts enkelingen die niet beschermd
worden door andere regelingen pasten weliswaar bij de uitgangspunten
van sociaal beleid in de jaren vijftig, maar zijn niet meer van deze tijd.
Dat vraagt om aanpassing van beleid. flat is gedeeltelijk ook gebeurd
in de jaren tachtig en negentig, zij het zonder dat een expliciete nieuwe
legitimatie is gegeven voor beleid. Veranderingen in beleid werden
hoofdzakelijk gelegitimeerd met verwijzingen naar de noodzaak van bezuinigingen, het stimuleren van arbeidsmarktparticipatie en het bevorderen van doelmatigheid in sociale wetgeving. Dat moge allemaal belangrijke argumenten zijn geweest, ze zijn ook beperkt. De
verzorgingsstaat, en dus ook de aanpassing van regelingen aan nieuwe
maatschappelijke verhoudingen, verdient een betere en bredere legitimatie, het verdient een sociale en morele onderbouwing.
Vandaar dat de poging van Van den Berg de rechtsstaat c.q. verzorgingsstaat te 'herijken' op grond van rechtsvaardigheidsopvattingen
waardering verdient. Echter, de uitwerking van zijn voorstellen is problematisch. Van den Berg tracht een nieuwe legitimatie te vinden in de verschuiving van verdelende- naar ruilrechtvaardigheid. Dat laatste verbindt hij met de notie van consumentensoevereiniteit. 1k zal hier
betogen dat die notie uitgaat van een veel te beperkte rol van burgers.
Burgers zijn niet in de eerste plaats consumenten, maar leden en participanten in een sociale (rechts)gemeenschap, ofwel een verzorgingsstaat.
Sociale rechten dienen er niet toe de consumentensoevereiniteit te vergroten, maar zijn er om ieder lid van de gemeenschap volwaardig bur• De auteur is universitair docent bij de vakgroep Politicologie en Bestuurskunde aan de Vrije
Universiteit Amsterdam.
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gerschap te garanderen. Dat is alleen mogelijk in een systeem van verdelende rechtvaardigheid. Het daarnaast bestaan van een systeem
gebaseerd op ruilrechtvaardigheid kan gemalckelijk een tweedeling doen
ontstaan tussen `soevereine consumenten' die grotendeels opereren op
een private markt en de minder gelukkigen die het alleen met minimumarrangementen moeten doen en van de overheid affiankelijk blijven.
Het gaat er mijns inziens niet om van individuen zelfstandige consumenten op de markt van welzijn en verzekering te maken, maar om
vorm te geven aan zelfstandigheid binnen een sociale en politieke gemeenschap die verzorgingsstaat heet. In plaats van een vergaande verschuiving van verdelende rechtvaardigheid naar ruilrechtvaardigheid,
kan beter een perspectief van eigentijdse solidariteit en keuzevrijheid
worden genomen.
Ik zal in dit betoog eerst ingaan op de relatie tussen burgerschap en
sociale rechtsstaat. De laatste tijd is er een verschuiving te zien in de rollen die aan de burger worden toegekend: van politiek en sociaal actief
betrokken burger, wordt hij/zij steeds meer in termen van consument en
client gedacht. In die verschuiving past ook de notie van consumentensoevereiniteit. Vervolgens geef ik mijn bezwaren tegen de notie van ruilrechtvaardigheid aan; die hebben zowel betrekking op normatieve als op
praktische aspecten. Als ruilrechtvaardigheid als oplossing voor hedendaagse problemen in de rechtsstaat onwenselijk is, welke oplossingen
zijn dan wel denkbaar? Die vraag zal ik tot slot beantwoorden. Ik concludeer dat collectieve arrangementen nog steeds waardevol zijn om ernstige sociale ongelijkheid tegen te gaan. Maar tegelijkertijd zal de inhoud
en vormgeving van regelingen moeten veranderen. Een en ander vraagt
om universele voorzieningen die vergaand geIndividualiseerd worden,
maar waarbij de essentie van solidariteit niet doorbroken wordt. Kort
gezegd: in plaats van consumentensoevereiniteit komt eigentijdse solidariteit centraal te staan. En wellicht biedt het betoog van Van den Berg
daarop toch nog onverwachte perspectieven.
Burgerschap en sociale rechtsstaat
Sociale rechten hebben een relatief korte historie. De eerste sociale rechten dateren uit de negentiende eeuw (vergelijk het Kinderwetje van Van
Houten en de eerste Arbeidswet), maar pas sinds de naoorlogse verzorgingsstaat kunnen we spreken over een volwaardig stelsel van sociale
rechten. Hoewel ook dit beeld nog correctie behoeft: zo hadden gehuwde
vrouwen tot voor kort geen zelfstandig recht op verschillende sociale
zekerheidsregelingen, maar werden zij indirect beschermd door de uitkering van hun echtgenoot.
De verzorgingsstaat werd in de jaren vijftig allerminst alleen gezien als
een oplossing voor een economische risico-gemeenschap, maar ook heel
nadrukkelijk als een sociale en morele opdracht. Het typische Nederlandse woord verzorgingsstaat werd verkozen boven het internationaal
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meer gangbare welvaartsstaat, omdat het uitdrulddng gaf aan sociale en
morele aspecten. De aandacht daarvoor komt het meest pregnant tot
uitdrukking bij katholieken, zoals onder andere in het omvangrijke document Welvaart, welzijn en geluk; een katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving dat tussen 1961 en 1965 in zes delen verscheen. Aan
de economie en het recht wordt een dienende rol toegeschreven binnen
een cultuurgemeenschap die is gericht op lichamelijk welzijn en persoonlijke zelfontplooiing. Men spreekt een toekomstvisie uit waarin: 'een
goed functionerende nutsgemeenschap is opgenomen in de positief gerichte, dus niet alleen verdedigende, rechtsgemeenschap; een rechtsgemeenschap die gematigd, aangevuld en versterkt wordt door een
waarachtige liefdesgemeenschap, welke zelf weer binnen de rechtsgemeenschap een cultuurgemeenschap tot ontplooiing brengt, waarin
de liefde niet alleen de mensen verenigt, maar hen er ook naar doet streven elkaar te veredelen, zulks in het licht van de christelijke heilsverwachting' (Welvaart, welzijn en geluk, 1960-1965, deel VI, p. 17).
In die karakterisering van de sociale rechtsstaat zullen nog maar weinigen zich herkennen. De verwachtingen ten aanzien van de maakbaarheid van de samenleving zijn thans aanmerkelijk beperkter. Het streven
naar geluk van alle burgers zal maar door weinigen als expliciete taak van
de overheid worden beschouwd. Het 'recht op geluk' vinden we dan ook
niet terug in de nieuwe Grondwet van 1983, waarin wel sociale grondrechten ten aanzien van scholing, arbeid en inkomensbescherming zijn
opgenomen. Feitelijk zijn in 1983 de belangrijkste uitgangspunten van de
naoorlogse verzorgingsstaat met enige vertraging gecodificeerd in de
Grondwet. Van den Berg stelt terecht dat het ironisch is dat sociale
grondrechten in de Grondwet zijn opgenomen in een periode waarin
sprake was van vergaande beperkingen in sociale zekerheidsrechten en
openbare voorzieningen. Daarmee zijn ze echter niet zonder betekenis:
ze geven uitdrukking aan een collectieve moraal en een politieke nationale cultuur.
De erkenning van sociale rechten valt samen met een specifieke
staats- en maatschappijvorm: de verzorgingsstaat. In dit verband is het
verhelderend stil te staan bij verschillende vormen van burgerschap. 1k
baseer me daarbij op het inmiddels al klassieke artikel uit 1950 van de
Engelse socioloog T.H. Marshall Citizenship and social class. Hij analyseert daarin de ontwikkeling van burgerschap en burgerschapsrechten in
westerse samenlevingen, in het bijzonder Groot-Brittannie. Marshall onderscheidt drie vormen van burgerschapsrechten:
- civiel burgerschap, dat verwijst naar de garantie van individuele
vrijheidsrechten zoals recht op bezit, recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op het sluiten van contracten;
- politiek burgerschap, dat het recht garandeert zeggenschap te hebben
en deel te nemen aan het bestuur;
- sociaal burgerschap, dat verwijst naar het recht op bepaalde materiele
voorzieningen zoals inkomen, gezondheidszorg en onderwijs.
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Maar sociaal burgerschap betekent volgens Marshall meer dan alleen
rechtsaanspraken: het sociale principe van burgerschap omvat: 'the
whole range from the right to a modicum of economic welfare and
security to the right to share to the full in the social heritage and to live
the life of a civilized being according to the standards prevailing in the
society' (Marshall, 1964, p. 72).
Sociale rechten scheppen volgens Marshall de condities om civiele en
politieke rechten daadwerkelijk mogelijk te maken door het wegnemen
van barrieres in de uitoefening van civiel en politiek burgerschap.
De ontwildceling van verschillende vormen van burgerschap verloopt
synchroon aan de overgang van staats- en maatschappijvormen. Civiele
rechten vallen samen met de eerste stappen in de ontwikkeling van de
rechtsstaat, politieke rechten horen bij de democratische rechtsstaat,
terwijl sociale rechten aansluiten bij de sociale rechtsstaat c.q. de verzorgingsstaat.
Marshall constateert niet alleen dat de verschillende rechten een historische ontwikkeling kennen, maar ook dat die ontwildceling rechtlijnig
en progressief is. Het civiel burgerschap plaatst hij in de achttiende
eeuw, het politiek burgerschap in de negentiende eeuw en het sociaal
burgerschap, ten slotte, in de twintigste eeuw. Hij gaat er van uit dat de
uitbreiding van bepaalde rechten vanzelfsprekend de aanleiding zal vormen voor het ontstaan van nieuwe rechten. In dat beeld zijn sociale
rechten het voorlopige eindpunt; die kunnen op onderdelen weliswaar
nog uitgebreid en verbeterd worden, maar kunnen niet afgeschaft of in
vergaande mate beperkt worden.
Althans dat dacht Marshall in 1950. En velen met hem. Thans weten
we beter. De periode van herstructurering en bezuiniging heeft in Nederland weliswaar nog niet geleid tot ontmanteling van de verzorgingsstaat
- in Engeland is dat moment onder Thatcher en Major akelig dichtbij
gekomen - maar wel tot aanzienlijke beperkingen in de aanspraak op
uitkeringen, alsmede tot beperlcingen in de hoogte en duur van uitkeringen. Ook op andere terreinen - zoals onderwijs en zorg - is er gesneden
in collectieve regelingen (Bussemaker, 1997b).
De analyse van Marshall is op verschillende punten gelcritiseerd - onder andere op het hierboven genoemde punt van zijn rechtlijnige en
optimistische opvatting over burgerschap - maar zijn analytisch onderscheid tussen civiel, politiek en sociaal burgerschap wordt nog steeds
verhelderend geacht. Burgerschap wordt dan geformuleerd als het tegelijkertijd bestaan van civiele, politieke en sociale rechten binnen een democratische gemeenschap. Het element van rechten kan daarin niet los
worden gezien van het deel uitmaken van en behoren tot een sociale en
politieke gemeenschap. Vandaar dat de verzorgingsstaat niet alleen een
staatsvorm, maar ook een maatschappijvorm is. Daarin komt solidariteit
tussen burgers tot uitdrukking en hebben burgers niet alleen rechten,
maar ook plichten. Bovendien worden burgers geacht niet alleen passieve gebruikers van goederen en voorzieningen te zijn, maar tevens ac-
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tieve participanten die betroldcen zijn bij inhoud en vormgeving van
sociaal beleid.
Een dergelijk, breed concept van burgerschap is in hedendaagse discussies over burgerschap en verzorgingsstaat niet terug te vinden. De
nadruk ligt daarentegen sterk op de rol van burgers als gebruikers van
voorzieningen. Deze nieuwe rol van burgers is tegelijkertijd aanleiding
voor enige zorg, aangezien burgers teveel calculerend gedrag zouden
vertonen en eigen verantwoordelijkheid zouden afschuiven op de overheld, met een 'overbelaste' staat als gevolg (Bussemaker, 1997a).
Er zijn verschillende beleidstrategieen denkbaar om op deze situatie
reageren. Een mogelijke strategie richt zich op het vergroten van exit opties ten opzichte van de overheid door toename van de mogelijkheden
van consumenten-vrijheid door privatisering van sociale zekerheid en
zorgvoorzieningen. De rol van burgers aIs consumenten van voorzieningen wordt hier niet ter discussie gesteld; het gaat erom dat het institutionele kader wordt aangepast om consumenten-gedrag in de sociale zekerheid en ten aanzien van andere voorzieningen (bij voorbeeld onderwijs,
gezondheidszorg of kinderopvang) mogelijk te maken.
Er zijn echter ook strategieen denkbaar waarin afstand wordt genomen van die consumenten-rol. Vrij vertaald naar Hirschman (1970) kan
dat bij voorbeeld door zich te richten op het vergroten van voice, dat wil
zeggen het bevorderen van inspraak en participatie van burgers in de
uitvoering van sociale voorzieningen door het opzetten van besturen
waarin gebruikers, managers en werknemers zijn vertegenwoordigd (vergelijk Slim, 1998, p 11). In dat geval wordt getracht consumenten-gedrag
tegen te gaan door de actieve rol van burgers als participanten te bevorderen.
Tenslotte is nog een derde strategie aangesproken. Het 'consumentisme' ten aanzien van rechten wordt hier als negatief beoordeeld. Dat
kan aanleiding zijn voor een strategie waarin de veronderstelde loyaliteit
van gebruikers van voorzieningen benadrukt wordt ten opzichte van de
uitkerende- of dienstverlenende instantie en de gemeenschap als geheel,
bij voorbeeld door plichten te verscherpen in de verwachting dat dit het
besef van wederkerigheid tussen burgers en overheid zal bevorderen.
Dat zou bij voorbeeld kunnen door verplichtende contracten te sluiten
tussen individuele uitkeringsgerechtigde en de uitvoerende instantie.
Het voorstel van Van den Berg sluit aan bij de eerst genoemde beleidsstrategie, het vergroten van de exit optie door de consumenten soevereiniteit te vergroten, deels door privatisering. Consumentisme wordt
daarin opgevat als een gevolg van vergaande democratisering en gelijkheid die nieuwe eisen stelt aan de institutionele structuur van de sociale
rechtsstaat, c.q. de verzorgingsstaat. Laten we die optie aan een nader
onderzoek onderwerpen.
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Bezwaren tegen consumentensoevereiniteit

De fictie van het autonome individu

.

Het voorstel de verzorgingsstaat aan te passen aan hedendaagse maatschappelijke verhoudingen door het introduceren van consumentensoevereiniteit is, zo zagen we hier boven, slechts een van mogelijke strategieen. Het is bovendien een gevaarlijke en onwenselijke strategie. Mijn
bezwaren zijn zowel normatief als praktisch van aard. Eerst de principiele, normatieve aspecten.
De gebruikte terminologie van 'consumenten' en 'mil' die Van den
Berg hanteert wijst er al op dat hij aansluiting zoekt bij een economisch
vocabulaire waarin individuen op basis van individuele preferenties vrije
keuzes kunnen maken als ging het om een markt van vraag en aanbod
(vergelijk Bussemaker, 1997a). Burgers worden daarin, volgens een bekend onderscheid van Hegel en Marx, niet opgevat als citoyens die zich
inzetten voor de publieke zaak, maar als bourgeois die uit zijn op vergroting van eigen gewin. In de liberale ideologie wordt de rol van burgers als
bourgeois beperkt tot de markt; daarin kunnen ze zich gedragen als entrepeneurs of als consumenten van diensten. Van den Berg neemt op het
eind van zijn betoog weliswaar afstand van een sterk liberale ideologie
waarin verzekeringen een lcwestie van vraag en aanbod vormen in een
`vrije markt', maar dat neemt niet weg dat zijn betoog toch sterk geldeurd
is door het liberale discours over burgerschap waarin de rol van de consument centraal staat.
Van den Berg beschouwt consumentensoevereiniteit als een teken van
emancipatie en zelfstandigheid. Die associatie lijkt mij behalve onjuist
ook gevaarlijk. Onjuist omdat er evenveel andere vertalingen van emancipatie en zelfstandigheid bestaan. Zo ligt het wellicht meer voor de hand
emancipatie en individualisering te vertalen in termen van zelfbeschikking, zelfontplooiing of vrije expressie - lees uiteenlopende auteurs als
Marx, John Stuart Mill of De Tocqueville er maar op na (Bussemaker,
1993). En om dat te bereiken kan het heel wel nodig zijn om sociale rechten uit te breiden en burgers juist te beschermen tegen de werking van
de markt.
Anders gesteld: emancipatie en zelfstandigheid die bereikt wordt doordat men zich los kan malcen van familie, natie en andere `dwingende verbanden' is iets geheel anders dan zelfstandigheid die bereikt wordt via
consumentengedrag op de markt. Om emancipatie voor alle burgers
mogelijk te maken is het noodzakelijk dat mensen niet alleen aan zichzelf denken, maar dat ze emancipatie en zelfstandigheid van anderen als
een positief goed te zien waaraan ze bereid zijn bij te dragen.
En daarmee is de gedachte van consumenten soevereiniteit ook gevaarlijk. Het draagt bij aan een individualistische moraal waarin gemakkelijk het idee kan ontstaan dat mensen die in staat zijn tot zogenaamde
'consumentensoevereiniteit' denken die soevereiniteit aan zichzelf te
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danken hebben, en dat degenen die dat niet lukt daar zelf schuld aan
hebben. Een houding van blaming the victim is dan niet ver verwijderd.
Anders gezegd: het benadrulcken van consumentensoevereiniteit
draagt bij aan een collectieve mentaliteit waarin nog slechts de eigen
verantwoordelijkheid voorop staat en waarin een utilitaristisch individualisme herkenbaar is. Die vorm van individualisme gaat er van uit dat
mensen gegeven wensen, angsten en preferenties hebben; menselijk
leven ontstaat als gevolg van de contracten die individuen met anderen
aangaan om hun eigen belangen te bereiken en te vergroten. Het is gebaseerd op een in essentie economisch begrip van het menselijk bestaan.
Sociale relaties, besef van collectieve verbanden en burgerzin zijn daaraan ondergeschikt. Met een dergelijke opvatting is het op den lange duur
niet mogelijk een verzorgingsstaat overeind te houden.
Het idee van consumentensoevereiniteit is ook problematisch omdat
het er van uitgaat dat burgers op grond van rationale overwegingen hun
risico's kunnen overzien en kunnen beredeneren welke vorm van risicobescherming daarbij het beste past. Daarmee veronderstelt het ook een
planmatige levensloop; hij of zij moet immers mogelijke behoeften en
risico's op lange termijn kunnen overzien en kosten en baten tegen
elkaar kunnen afwegen.
Dit rationele mensbeeld staat op gespannen voet met het besef dat
burgers athankelijk van elkaar zijn en van de instituties die hen verbinden (Bussemaker, 1997c). De notie van het autonome individu die zijn of
haar eigen risico's kan overzien is een fictie. Dat is het altijd geweest,
maar dat is het zeker in de huidige complexe samenleving. In de pralctijk
zijn mensen gedurende hun levensloop affiankelijk van anderen; mensen plannen hun leven immers vaak niet, maar dingen overkomen hen.
Daar moeten instituties als de verzorgingsstaat bij aansluiten. Niet alleen
door de meest noodzakelijke risico's te deldcen, maar ook door het idee
uit te dragen dat het bier gaat om een gemeenschappelijke en collectief
belang. Immers, een institutie als de verzorgingsstaat kan alleen bestaan
als het wordt gedragen door een collectieve mentaliteit en een politieke
cultuur waarin dit collectieve belang tot uitdrukking komt.
Het principe van ruilrechtvaardigheid c.q. consumentensoevereiniteit
schiet ook te kort in de analyse van verschillende hedendaagse problemen omdat het - overigens evenals het principe van verdelende rechtvaardigheid - maatschappelijke handelingen vertaalt in termen van
rechten en plichten. De problematische consequenties daarvan zijn met
name door feministische auteurs naar voren gebracht naar aanleiding
van discussies over zorg en staat, wel bekend als het justice-care debat
(Sevenhuijsen, 1996). In het perspectief van verdelende rechtvaardigheid, dat ook binnen het emancipatiebeleid is terug te vinden, worden
zorgtaken weliswaar beschouwd als maatschappelijke zinvolle handelingen, maar die worden vervolgens vertaald in termen van rechten en
plichten en gekoppeld aan een veronderstelde verplichting van de overheid om rechten en plichten geffikeffik te verdelen over individuen
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(Sevenhuijsen, 1997, P. 51). Volgens de critici van een dergelijke benadering wordt zorg daarin gereduceerd tot een administratieve kwestie van
verdeling.
Tegenover dit perspectief van verdelende rechtvaardigheid stellen
sommige feministen dat zorg beter als een morele orientatie kan worden
gezien; zij stellen een ethiek van de zorg centraal. Daarin gaat het primair om waarden als verantwoordelijkheden en deugden als betrokkenheid, verantwoordelijkheidsbesef en responsiviteit. Over de vraag hoe
dergelijke waarden en deugden vertaald kunnen worden in concreet beleid blijven de meeste auteurs vaag, maar, zoals Sevenhuijsen stelt, het
zou daarbij in beginsel moeten gaan om het waarderen van zorg als een
onderdeel van de kwaliteit van het bestaan (Sevenhuijsen, 1997,
pp. 67-69). Morele en persoonlijke dimensies van zorg zouden daarin
erkend dienen te worden.
De perspectieven van verdelende- of ruilrechtvaardigheid stellen duidelijke grenzen aan het waarderen van zorg als morele orientatie. Die
beperlcing is - in het licht van recente maatschappelijke veranderingen niet onbelangrijk. Als we op zoek zijn naar nieuwe manieren om de sociale rechtsstaat te onderbouwen, is het wellicht op z'n plaats zorg
daarin te betreldcen.
Kortom, het idee van ruilrechtvaardigheid brengt een ongewenst en
fictief mensbeeld met zich mee, namelijk een mensbeeld dat in essentie
is gebaseerd op een economisch begrip van maatschappelijke verhoudingen, waarin burgers op grond van rationele overwegingen en op
grond van een veronderstelde autonomie de risico's in hun bestaan kunnen overzien. Daarmee draagt het bij aan een verdere doordringing van
het economische liberale vocabulaire in het publieke domein en tot een
utilitaristisch individualistische opvatting van burgerschap (Bussemalcer,
1993). Anders gezegd: volgens de benadering van Van den Berg hebben
de meeste burgers tegenwoordig de status van bourgeois bereikt en is dat
een positieve ontwikkeling. De burger als citoyen daarentegen speelt nog
slechts een zeer beperkte rol in zijn betoog.
Nieuwe ongelijkheden

Behalve principiele, normatieve argumenten zijn er ook praktische en
sociologische bezwaren te geven tegen het idee van ruilrechtvaardigheid
en consumentensoevereiniteit. Hierboven schreef ik al dat het autonome
individu die zijn of haar eigen risico's kan overzien een fictie is. Het hele
idee van de verzorgingsstaat is niet voor niets gebaseerd op het feit dat
mensen hun leven niet geheel kunnen plannen en geconfronteerd worden met onverwachte risico's: of het nu gaat om ziekte, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of overlijden van een partner. Op individueel niveau zal men zich dus niet verzekeren tegen alle mogelijke
risico's die het bestaan bedreigen. Bovendien zullen niet alle burgers dat
in gelijke mate doen: hoog-opgeleiden zullen dat bij voorbeeld meer
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doen dan lager-opgeleiden waarmee het gevaar dreigt dat nieuwe sociale
ongelijkheid ontstaat. fanners, burgers die geen individuele verzekeringen afsluiten zullen alsnog terug moeten vallen op minimum-voorzieningen, zoals Van den Berg voorstelt.
Bovendien is de vraag wie in een systeem van ruilrechtvaardigheid nu
precies met wie ruilt en tegen welke prestaties. Gaat het om contracten
tussen individuele burgers en de overheid (zoals bij voorbeeld wells
voorgesteld ten aanzien van arbeidsvoorziening en bijstand)? Het lijkt
me dat in dit geval geen sprake is van een werkelijke ruilrechtvaardigheid
en een vrij contract. Immers, een individuele werlczoekende of bijstandsclient heeft niet dezelfde machtspositie als de ambtenaar die de overheid
vertegenwoordigt. Ruilrechtvaardigheid is hier dus een misleidende fictie, die het zicht ontneemt op concrete machtsverschillen.
En wat als het om ruilrechtvaardigheid gaat in een geprivatiseerde opzet van de sociale zekerheid? In dat geval sluiten individuen een contract
met eel verzekeringsmaatschappij. Dat kan positief uitwerken voor de
client wanneer hij of zij een goede uitgangspositie heeft en dus tegen een
lage premie een verzekering kan afsluiten. flat ligt anders wanneer men
tot de risicogroepen behoort, bij voorbeeld op grond van een slechte gezondheid: in dat geval zal men een hoge premie moeten betalen of zelfs
niet toegelaten worden tot de verzekering. Dat leidt tot onaarwaardbare
discriminatie en uitsluiting van groepen die het juist het meest nodig
hebben.
Hoewel Van den Berg het niet met zoveel woorden uitspreekt, kan ik
niet anders concluderen dan dat hij pleit voor een privatisering van de
boven-minimale uitkeringen. Verondersteld wordt immers dat maatschappelfike ongelijkheid dusdanig is afgenomen, en het kennis- en
welvaartsniveau dusdanig is toegenomen dat burgers geemancipeerd
genoeg zijn om zich zonder tussenkomst van de overheid te kunnen verzekeren tegen risico's van inkomensverlies, slechte gezondheid enzovoort.
Dat lijkt me een sociologische misvatting. lk wil niet ontkennen dat het
kennis- en welvaartsniveau in het algemeen is toegenomen. Maar dat
neemt niet weg dater nog steeds belangrijke ongelijIcheden zijn. Sterker
nog, oude ongelijkheden zijn ingeruild voor nieuwe ongelijkheden en
daarvoor heeft Van den Berg geen aandacht. Weliswaar zijn verschillen
naar klasse afgenomen, maar daar staat tegenover dat die naar etniciteit
zijn toegenomen. Ook is er nog steeds sprake van grote ongelijkheden
tussen mannen en vrouwen. Het felt dat Van den Berg het huishouden
als maatstaf neemt in zijn beschouwing over inkomensongelfilcheid is
illustratief voor de geringe aandacht die hij aan sociale verhoudingen
besteedt: weliswaar is de inkomensverdeling naar huishouden sterk verminderd, maar gerekend naar individuen is die tussen mannen en vrouwen nog steeds bijzonder groot. En voorzover huishoudens meer dan
eOn inkomen per gezin genieten, levert dat nieuwe problemen op in verhouding tussen zorg en arbeid.
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Dat brengt mij op het volgende probleem. Consumentensoevereiniteit,
zoals Van den Berg dat voorstelt, hangt nauw samen met economische
zelfstandigheid. Immers, in pleidooien voor ruilrechtvaardigheid wordt
verondersteld dat burgers een bepaald welvaartsniveau hebben bereikt
op grond waarvan ze in staat zijn tot consumentensoevereiniteit. In de
huidige samenleving veronderstelt dat deelname aan betaalde arbeid.
Nu wordt arbeidsmarktparticipatie steeds meer als toppunt van integratie en burgerschap gezien. Dat zien we het meest duidelijk bij voormalige
outsiders op de arbeidsmarkt, zoals vrouwen en migranten. Steeds meer
is het emancipatiebeleid en integratiebeleid van migranten ingeperkt tot
een beleid gericht op betaalde arbeid. Dat is ten koste gegaan van waardering van andere niet-betaalde activiteiten waaronder zorgtaken,
vrijwilligerswerk en politieke participatie. Het benadrukken van ruilrechtvaardigheid bevestigt een dergelijke inenging van burgerschap tot
betaalde arbeid. Ruilrechtvaardigheid blijft aldus voorbehouden aan de
economisch produktieve groep burgers en creeert daarmee een nieuwe
ongelijkheid tussen zogenaamde productieven en onproductieven.
Een belangrijke pralctische (maar tevens principiele) vraag is ook waar
de grens tussen minimale arrangementen en ruilrechtvaardigheid ligt.
Die vraag is alles bepalend voor de mate waarin georganiseerde solidariteit nog een plek krijgt. Na het uitgebreide pleidooi voor vergaande
consumentensoevereiniteit komt het voorbeeld van de AOW op het eind
van het betoog Van den Berg, als een complete verrassing. Immers, de
AOW is - althans voordat de partnertoets werd ingevoerd - nu een bijzonder goed voorbeeld van een sociale regeling die is gebaseerd op verdelende rechtvaardigheid: jets waar Van den Berg, als ik zijn betoog goed
begrijp, nu juist voor een belangrijk deel van af wil.
De AOW is een mooi voorbeeld van eigentijdse solidariteit: men draagt
bij naar vermogen en ontvangt naar veronderstelde behoefte op een universele basis: alle burgers worden in deze zin als gelijken beschouwd.
Anders gezegd: het principe van volksverzekeringen zou, mits ontdaan
van inkomenstoetsen, wel eens als voorbeeld van eigentijdse sociale
zekerheidsregelingen kunnen dienen. Daarin wordt solidariteit gecombineerd met zelfstandige rechten.
Ms Van den Berg de AOW werkelijk wil presenteren als voorbeeld van
de aanvaarding van nieuwe sociale grondrechten, dat is nauwelijks
sprake van een verschuiving van verdelende- naar ruilrechtvaardigheid,
maar van een sterke uitbreiding van georganiseerde solidariteit. Immers,
het idee van volksverzekeringen waarop de AOW (althans gedeeltelijk) is
gebaseerd, zou dan het voorbeeld worden voor allerlei andere sociale
zekerheidsregelingen en publieke aanspralcen. Zo kan men dan denken
aan een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werldoosheid
en ziekte, los van het eerder verdiende inkomen en zonder beperkingen
in tijd of wat voor toets dan ook. Daarnaast zou het, vertaald naar publieke voorzieningen, een garantie betekenen op verschillende publieke
voorzieningen. Daarmee zou kinderopvang een basisrecht worden, zou
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onderwijsfinanciering niet inkomensafhankelijk zijn of als lening worden afgesloten, maar eerder in termen van vouchers vorm krijgen en zou
- nog verder doorgeredeneerd - iedere burger een aantal jaren een basisuitkering krijgen voor loopbaanonderbrelcing. Wanneer men zorgtaken
serieus zou nemen zou ook een uitkering gegarandeerd kunnen worden
voor de zorg voor kinderen en andere afhankelijken. De vraag is of Van
den Berg daar naar toe wit. Zijn hele betoog is immers toegespitst op het
beperken van verdelende rechtvaardigheid en het openen van mogelijkheden voor ruilrechtvaardigheid, inclusief privatisering.
Conclusie
Maken we de balans op. net pleidooi voor verschuiving van verdelendenaar ruilrechtvaardigheid is - wanneer we uitgaan van het huidige stelsel
van publieke voorzieningen - op zowel principiele als pralctische gronden ongewenst. In de huidige context zal een verschuiving van
verdelende- naar ruilrechtvaardigheid, niet leiden tot de door Van den
Berg verwachte ontlasting van de democratie, maar tot de ondergang
van de democratische sociale rechtsstaat. Het spreken en denken in de
taal van de markt, zoals het gebruik van termen als ruilrechtvaardigheid
en consumentensoevereiniteit suggereert, belemmert het ontwiklcelen
van een sociale en morele visie op de verzorgingsstaat. En dat is nu juist
dringend noodzalcelijk. Immers, de verzorgingsstaat gaat niet, en zeker
niet alleen, over efficiency, winst en volumebeperking, maar ook over
humaniteit, solidariteit en rechtvaardigheid. Het opvoeren van
consumentensoevereiniteit als leidend beginsel van de sociale rechtsstaat is een gevaarlijke fictie. Ms dit het leidende rechtsbeginsel wordt,
zal het er toe leiden dat welgestelden zich daadwerkelijk gaan gedragen
als consumenten in een private wereld van verzekeringen, terwijI de
minstbedeelden gestigmatiseerd zullen worden als tweederangs burgers
die afhankelijk blijven van (beperkte) collectieve voorzieningen. Dat zal
tevens het einde betekenen van een brede verzorgingsstaat waarin ook
de middenklasse zich herkent. Nog los daarvan zouden andere hedendaagse problemen - zoals de waardering van zorg en de combinatie van
zorg - nog sterker dan nu het geval is als individueel probleem worden
opgevat in plaats van als collectieve verantwoordelfficheid.
Indien we echter Van den Bergs tekst opvatten als een pleidooi voor
meer universele basisvoorzieningen die we vervolgens vrij interpreteren
zodat ze ook enkele problemen deklcen waar Van den Berg het niet over
heeft - waaronder de bescherming van flexwerkers, het creeren van mogelificheden zorgtaken te verrichten en het gemakkelfficer kunnen afwisselen van perioden van actieve arbeidsmarktparticipatie en andere activiteiten - zou dat idee een goed onderdeel kunnen zijn voor de
vormgeving van een eigentijdse verzorgingsstaat. Daarin zou verder niet
zozeer het bereiken van consumentensoevereiniteit voorop moeten
staan, maar het aanpassen van de verzorgingsstaat aan nieuwe risico's
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die zijn ontstaan als gevolg van complexe economische, sociale en culturele veranderingen (Bussemaker, 1997c). Daarin is wel degelijk aandacht
voor keuzevrijheid, maar wordt ontkend dat dat vanzelfsprekend samengaat met privatisering. De redenering is eerder andersom: keuzevrijheid
en zelfstandigheid vragen om collectieve regelingen. Dat zijn andere regelingen dan die we nu kennen, maar zeker ook andere regelingen dan
volgens het principe van ruilrechtvaardigheid.

Literatuur
Brink, M. van der e.a.
Een stuk zeep in de badkuip; hoe zorg
tot haar recht komt
Deventer, Tjeenk Willink, 1997
Bussemaker, J.
Betwiste zelfstandigheid; individualisering, sekse en verzorgingsstaat
Amsterdam, SUA, 1993
Bussemaker, J.
De maakbaarheid van een individualiserende samenleving; de vetzorgingsstaat
en de calculerende burger (1950-1990)
In: J.W. Duyvendak en I. de Haan
(red.), Het idee van de maakbare
samenleving
Amsterdam, Amsterdam University
Press, 1997a, pp. 139-151
Bussemaker, J.
Mogelijkheden en beperkingen van
nationale vetzorgingsstaten; de
herstructurering van sociale zekerheid
In: W. Hout en M. Sie Dhian Ho (red.),
Aanpassing onder druk; nederland en
de gevolgen van de internationalisering
Assen, Van Gorcum, 1997b, pp.
100-115
Bussemaker,
Geen afgesloten boek; arrangementen
voor levenslang leren in de context van
arbeids- en verzorgingsregelingen in
verschiilende Europese verzorgingsstaten
Den Haag, SDU, 1997c
Hirschman, A.O.
Exit, voice loyalty
Cambridge, Harvard University Press,
1970

Marshall, T.H.
Class, citizenship and social development
New York, Garden City, 1964
Sevenhuijsen, S.
Oordelen met zorg; feministische
beschouwingen over recht, moraal en
politiek
Amsterdam/Meppel, Boom, 1996
Sevenhuijsen, S.
De ondraaglijke lichtheid van het
bestaan; over burgerschap en zorg in
het emanapatiebeleid
In: M. van der Brink e.a. (red.), Een
stuk zeep in de badkuip; hoe zorg tot
haar recht komt
Deventer, Tjeenk Willink, 1997, pp.
47-66
Siim, B.
Vocabularies of citizenship and gender;
the Danish case
Critical Social Policy 1988, August
(forthcoming)
Welvaart, welzijn en geluk
Welvaart, welzijn en geluk; een
katholiek uitzicht op de Nederlandse
samenleving
Hilversum, Katholieke Raad voor
Overleg Sociaal-Economische
Aangelegenheden, 1960-1965

44

Sociale vrijheidsrechten
De vergeten dimensie van grondrechten
dr. A. Klink*

In 1992 publiceerde het CPB zijn scenariostudie van de Nederlandse economie 1990-2015 onder de the! Nederland in drievoud. Het 'drievoud'
sloeg op de drie scenario's die het bureau uitwerkte. Scenario's met klinkende Engelse namen als Global Shift, European Renaissance en Balanced Growth. De drie scenario's laten zich lezen als verkenningen naar de
manieren waarop onze rechtsgemeenschap omgaat met de grilligheden
en patronen van de economische risicogemeenschap. Hoe is een peil van
economische groei te bereiken dat de rechtsgemeenschap in staat stelt
om duurzaam invulling te geven aan de taken waarvan zij zich sociaalgrondrechtelijk gezien heeft te Icwijten? Hoe kan het sociale beleid zo
vorm worden gegeven dat het niet aan de economische groei in de weg
staat?
Vrije markt in de polder?

Nederland in drievoud had in zekere zin ook Nederland in tweevoud kunnen heten. Het scenario van de Global Shift en Balanced Growth onder-

vangen het risico van economische stagnatie uiteindelijk op een soortgelijke manier. Er is alleen een verschil in timing. Bij Global Shift worden
harde economische maatregelen aanvankelijk wat op de lange baan geschoven. Maar nadat het economisch gezien toch allemaal misloopt,
haasten de autoriteiten zich om toch de gereedschapskist van de Balanced Growth te openen. In dit scenario ligt de nadruk op marktwerking en
deregulering en op een fundamentele herijking van de verzorgingsstaat.
Loongerelateerde uitkeringen (WW, WAO, ZW) worden fors beperkt (tot
circa 60-70% van het laatste genoten loon, voor een overigens zeer beperkte duur), waarna een sterk versoberd soda& minimum als ultiem
vangnet (50% van het sociale minimum) dient. Het overige moet individueel worden bijverzekerd. Voor het verbindend verklaren van bovenwettelijke regelingen via bedrijfstak-cao's is geen ruimte meer. Dat past
niet in een tijd van keuzevrijheid en marktwerking.
Het alternatieve scenario (European Renaissance) blijft de verzorgingsstaat annex -maatschappij recht overeind staan. Het poldermodel
floreert. Wel is er is sprake van een activerend arbeidsmarktbeleid, met
waar nodig meer dwang om werk te accepteren. Ook is er een grote mate
• De auteur is plaatsvervangend directeur Directie Rechtspleging van het Ministerie van
Justitie en is tevens hoofd beleid van dezelfde directie.
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van consensus over doelstellingen tussen overheid en sociale partners.
Arbeidsmarktrelevante uitkeringen worden slechts gematigd versoberd.
De rol van de vakbeweging en werkgeversorganisaties is veel groter dan
in het vrije-marktperspectief. De overheid toetst cao's dan wel aan het
algemeen belang, maar de rol van de partners op het terrein van de
bovenminimale sociale arrangementen is bepaald niet uitgespeeld, integendeel.
De scenario's hebben een rol gespeeld in de verkiezingscampagne van
1994. Er viel in die tijd in elk geval daadwerkelijk wat te ldezen, zij het dat
de tweesprong die zich aandiende wat werd gemaskeerd door de - overigens niet onbelangrijke - discussie over de AOW.
Het waren de liberalen die fors inzetten op het vrije-marktperspectief.
Loongerelateerde uitkeringen zouden moeten worden verlaagd tot 60%
van het - overigens te bevriezen - minimumloon. Het stond mensen vrij
om te zich bovenwettelijk bij te verzekeren tegen risico's van arbeidsongeschiktheid, ziekte en werldoosheid. Maar voor arrangementen op
het niveau van bedrijfstakken was geen ruimte meer. De overheid zou
collectieve regelingen uit cao's immers niet meer verbindend moeten
verklaren.
Tegenover prominente leden van de PvdA en het CDA verdedigde de
lijsttreldcer van de VVD begin april 1994 dit ministelsel in de sociale zekerheid (Bolkestein, 1994). Betrokkene voelde niets voor een rol van de
vakbeweging en voor verplichte bovenwettelijke regelingen. 'In deze
corporatistische visie verwordt de overheid tot willoos instrument van de
sociale partners'. De keuzevrijheid van individuen wordt beknot. De economische groei zal bovendien zeker stagneren ('Hadden wij die
hamburgereconomie maar'). Paradoxaal genoeg verdedigde in juni van
dat jaar de toen aanstaande staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid R. Linschoten juist een actieve rol van de sociale partners bij
bovenwettelijke arrangementen (Van Empel, 1994). Toen was inmiddels
duidelijk geworden dat individuele verzekeringen tegen werkloosheid
onmogelijk te realiseren zijn. Werkloosheid is een niet individueel verzekerbaar risico. Het wegvallen van een arbeidsbetrekking zou in een ministelsel dan ook hebben betekend dat mensen - waaronder kostwinners van de ene op de andere dag zouden terugvallen op circa 60% van het bevroren - sociale minimum. Die circa duizend gulden per maand zou
via individuele verzekeringen niet kunnen worden aangevuld.
De spanning tussen het vrije-marktperspectief en het scenario van de
European Renaissance keerde terug in het regeeralcoord. Daarbij valt met
name te denken aan de voorgenomen herziening van de AAW en WAO.
Deze zou moeten worden geintegreerd tot een verzekering tegen het
risico van arbeidsongeschiktheid. De variabele premie zou feitelijk worden afgestemd op het arbeidsongeschiktheidsrisico van bedrijven.
Behalve deze premiedifferentiatie nam het kabinet zich voor meer
marktwerlcing te introduceren. Werkgevers zouden hun verzekeringen
tegen arbeidsongeschiktheidsrisico's niet langer verplicht hoeven onder
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te brengen bij de toenmalige bedrijfsverenigingen, maar het risico zelf
kunnen dragen of particuliere verzekeraars in de arm nemen. Deze vorm
van opting out zou werkgevers de mogelijkheid bieden niet langer mee te
doen met collectieve regelingen. Wel zouden de commerciele verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid aan wettelijke eisen moeten voldoen.
De hoogte en duur van de uitkeringen zou niet mogen afwijken van de
publiekrechtelijke regelingen.
De 'parallelle privatisering' ontmoette verschillende bezwaren. Deze
laten zich beknopt samenvatten:
- Van particuliere verzekeringsmaatschappijen en eigen-risico-dragers
werd geeist dat zij eerst reserves zouden vormen om de uitkeringen op
termijn te kunnen (blijven) betalen. Er zouden echter jaren overheen
gaan voordat deze vermogens op peil zouden zijn. De premies die ten
behoeve van de vermogensreserves moeten worden opgebracht komen
bovenop de premies die direct nodig zijn om arbeidsongeschikten te
voorzien van een uitkering. Kortom, op de korte termijn zouden bedrijven bij commerciele verzekeraars veel duurder uit zijn.
- Mocht het toch aantrekkelijk zijn deze verzekering privaat onder te
brengen dan zou dat een vliegwieleffect hebben. Bedrijven met een klein
arbeidsongeschiktheidsrisico zouden hun risico's tegen lage premies
kunnen verzekeren. Bedrijven met slechte risico's blijven in het oude
publieke bestel achter. De gevolgen laten zich raden. De premie van het
publieke bestel wordt hoger, waardoor het voor weer nieuwe bedrijven
alsnog aantrekkelijk wordt om naar het private bestel uit te wijken. Dat
zou op zijn beurt het mechanisme weer versterken: weer is een nieuwe
lichting relatief sterke schouders verdwenen uit het publieke bestel. De
premie gaat weer omhoog, enzovoort. De premie in het publieke bestel
(het collectieve omslagsysteem) zou zo torenhoog kunnen worden. Achterblijvende, toch al Icwetsbare, bedrijven zouden daarmee worden geconfronteerd. De roep om rijksbijdragen in de kassen van deze fondsen
loot zich dan voorspellen.
- De geclausuleerde privatisering kon worden opgevat als een eerste stap
in de richting van het bovengenoemde ministelsel. Met een enkele wettelijke pennenstreek zouden immers niveau en duur van de uitkeringen
tot een minimum kunnen worden beperkt (vergelijk Van Empel, 1995).
De parallelle privatisering zou de opmaat naar het vrije-marktperspectief
kunnen zijn: de private structuur staat immers al in de steigers.
Met name het eerste (pragmatische) punt heeft ertoe geleid dat de plannen rond de volledige commerciele verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's in de la zijn verdwenen. Uiteindelijk heeft de formele wetgever gekozen voor een stelsel van enerzijds premiedifferentiatie binnen
het publieke bestel en anderzijds de mogelijkheid gecreeerd om voor een
beperkt aantal risicojaren de verzekering bij commerciele verzekeraars
onder te brengen.
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Sociale grondrechten en keuzevrijheid
Ik heb lioor deze casus als inleiding gekozen omdat zij voor een betoog
over het functioneren van grondrechten in een economische risicogemeenschap interessante aanknopingspunten biedt. Zij illustreert de
actualiteit en praktische dimensies van een discussie over een moderne
verwerkelijking van klassieke en sociale grondrechten.
In die geest lees ik ook de bijdrage van Van den Berg in dit themanummer. Hij pleit er immers voor sociaal-grondrechtelijk gewaarborgde voorzieningen zoveel mogelijk te realiseren langs de lijnen van de met de
consumentensoevereiniteit gemoeide ruilrechtvaardigheid. Daarmee
kiest hij voor een klassiek vormgegeven verwerkelijlcing van sociale
grondrechten. Sociale waarborgen blijven immers wel degelijk bestaan,
maar op zo'n manier dat de keuzevrijheid van burgers wordt vergroot.
Individuen die niet op eigen lcracht in hun elementaire behoeften kunnen voorzien, worden door de overheid zelfstandig gemaakt via sociale
uitkeringen.
Van den Berg schrijft 'De vraag mag dus worden opgeworpen of, en in
hoeverre, een aantal arrangementen van de sociale rechtsstaat, gebaseerd als zij zijn op distributieve rechtvaardigheid, kunnen worden overgeheveld naar het terrein van de ruilrechtvaardigheid. Als dat zo is nemen de keuzemogelijkheden van de burger toe en daarmee zijn
materiele soevereiniteit (en) wordt de democratie minder zwaar met besluitvorming belast' (cursivering AK). De auteur Iciest voor een dergelijke
strategie, ook al signaleert hij dat een en ander niet zonder risico's is. De
belangrijkste vraag evenwel is 'die naar de toegang tot adequate
inkomensvervangende en sociale voorzieningen voor het minderheidssegment in onze maatschappij dat de minimale consumentensoevereiniteit ontbeert, zowel in termen van inkomen als van kennis en
inzicht.'
Van den Berg ziet twee mogelijkheden om uit het dilemma te komen.
Ten eerste de verbijstanding van sociale zekerheid en publieke voorzieningen en, ten tweede, het creeren van een algemeen basisinkomen in
enigerlei vorm, zodanig dat de wet de primaire (lees: elementaire)
consumentensoevereiniteit blijft organiseren en waarborgen. De toegang
tot de welvaartsontwikkeling en essentiele maatschappelijke voorzieningen blijft dan gewaarborgd.
In feite waren juist deze beide opties (mede) aan de orde bij het debat
over de vormgeving van de WAO. Ik kom daarop terug. Eerst wil ik in iets
algemenere zin ingaan op grondrechtsconcepties. Ik zal daarbij betogen
dat in het debat over het vrije-marktperspectief een belangrijke dimensie
van grondrechten op de achtergrond dreigt te komen.
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Een tweedelende voorstelling van zaken

M.G. Burkens heeft in zijn boek Algemene leerstukken van grondrechten
naar Nederlands constitutioneel recht een weergave gegeven van verschillende grondrechtsconcepties (Burkens, 1989). Interessant is in vetband met het bovenstaande de zogenaamde institutionele grondrechtsvisie. In deze visie hebben grondrechten het karalcter van
ordeningsnormeringen voor bepaalde levensbereiken. Burkens verwijst
naar onder meer de eigendom als fundamentele institutie van het privaatrechtelijke verkeer, naar een institutie als het huwelijk dat vorm geeft
aan de intieme sfeer, naar het onderwijsbestel en het omroepbestel.
Grondrechten waarborgen dergelijke instituties en schermen deze af tegen aantasting. Aantasting niet alleen van overheidswege, maar ook van
de kant van andere maatschappelijke krachten (onevenwichtigheden in
de samenleving in termen van geld en macht).
In een voetnoot stelt Burkens terecht dat onze Grondwet eigenlijk geen
expliciet verwoorde grondrechten kent die maatschappelijke instituties
als hierboven bedoeld beschermen. Artikel 23 van de Grondwet dat handelt over de vrijheid van het geven van onderwijs en de financiele gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs regelt, vormt daarop een
uitzondering. Eigenlijk is dat een tekortkoming in de grondrechtencatalogus, al valt daarbij aan te tekenen dat internationale verdragen dat
hier en daar compenseren. 1
In ander verband heb ik erop gewezen dat een 'paradigmatische tweeslag overheid/individu als model van maatschappelijke verhoudingen'
het denken over de betreklcingen tussen grondrechten heeft gestempeld
(Klink, 1991, p. 170). Hirsch Bailin stond daarbij al eerder stil (Hirsch Bailin, 1989, p. 134). Volgens hem komt dat paradigma kort en bondig tot
uitdrukking in de volgende passage van het Eindrapport van de Staatscommissie Cals-Donner: 'Het inzicht (is) gegroeid dat de overheid op
verschillende terreinen voorwaarden dient te scheppen, op grond waarvan de mens zich in zijn individualiteit kan ontplooien.'
Een dergelijke passage kan licht de indruk wekken dat sociale grondrechten ertoe dienen (al dan niet in rechte afdwingbare) aanspraken te
geven op materiele voorzieningen die van overheidswege moeten warden verschaft terwille van de ontplooiing c.q. verwerkelijking van de vrijheid van de individuele burger. De overheid-individu-opvatting is daarmee dominant voor de interpretatie van de verhouding tussen klassieke
grondrechten.
In het citaat van Van den Berg komt dat terug. Aan de ene kant valt het
accent op burgers die meer keuzevrijheid krijgen (consumentensoevereiniteit). Aan de andere kant benadrukt hij dat een en ander ge1 Zo beschermen art. 12 BIRK art. 232 IVBP en de ant, 7. 8, 9 ESH en art. 10 IVESC een
instituut als het gezin. Art. 8 ESH beschermt het recht on vakverenigingen op to richten,
en natuurlijk is er het 'paraplurechf van de vrijheid van vereniging en vergadering.
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paard zal gaan met een ontlasting van de democratische rechtsstaat.
Achterliggende notie is dat terwille van de daadwerkelijke verwerkelijking van vrijheidsrechten minimale voorwaarden moeten worden veilig
gesteld en burgers van overheidswege dienen te worden gevrijwaard van
armoede, de bedelstaf, een ontoereikend niveau van kennis enzovoort.
Sociale vrijheidsrechten

In weerwil van dit staat-individu-paradigma vraagt de institutionele
grondrechtsopvatting aandacht voor het feit dat vrijheid - zeker ook in
moderne samenlevingen - mede institutioneel is bepaald. Zonder mogelijkheden om het geloof in een geeigende gemeenschap, kerk of beweging te belijden en te institutionaliseren is de godsdienstvrijheid een loos
recht. Zonder de mogelijkheid private scholen te stichten en te onderhouden mist het recht om onderwijs aan te bieden elke basis. Zonder
toegankelijke media-organisaties is in moderne tijden het recht van vrijheid van meningsuiting van nog slechts beperkte betekenis. Achter
vrijheidsrechten schuilen met andere woorden sociale functies.
Vrijheidsrechten moeten sociaal tot gelding kunnen worden gebracht.
Anders blijven het papieren rechten.
Op zichzelf zal deze stelling weinig discussie oproepen. Toch blijkt het
in werkelijlcheid allemaal wat complexer te worden als de door vrijheidsrechten te beschermen sociale functies (het geven van onderwijs, het
verlenen van zorg, informatieverschaffing, enzovoort) van zo'n vitaal belang voor mens en samenleving worden dat de overheid het aanbod, de
kwaliteit enzovoort van deze elementaire voorzieningen wil veilig stellen.
Dit veilig stellen kan bij voorbeeld plaatsvinden door het aanbod sociaal
grondrechtelijk te waarborgen. Het is bij een dergelijke vervlechting van
klassieke en sociale grondrechten buitengewoon belangrijk alert te blijven, en zekeringen in te bouwen tegen een (sluipende) verstatelilldng
van de sociaal-grondrechtelijk te waarborgen voorzieningen.
Het punt is dat de op de staat rustende verplichting burgers het genot
van vitale goederen en diensten te garanderen niet mag leiden tot een
verstatelijldng van de desbetreffende activiteiten. Dat zou afbreuk doen
aan de klassieke grondrechten. Als de staat er bij voorbeeld voor moet
zorgen dat burgers onderwijs kunnen genieten (art. 23 Gw.) of medische
zorg ontvangen (art. 22 Gw.), betekent dat nog niet dat hij zelf het aanbod moet verschaffen. Integendeel, de overheid is veeleer gehouden om
private verbanden in staat te stellen hun diensten zelfstandig aan te bieden. Die private instellingen zijn veelal ook als enige in staat om de betreffende functies goed te vervullen. Het opvoeden van kinderen buiten
het gezinsverband (art. 2 tweede protocol EVRM) is in de regel een suboptimale oplossing. Cultuur- en kennisoverdracht, het aanbieden van
medische of sociale zorg verschralen al snel als zij niet zijn ingebed in
maatschappelijke solidariteit, en in ambtelijke of commerciele sferen
worden getroldcen. (Zij zijn tevens niet zelden gebaat bij geInspireerde
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levensbeschouwingen, zoals uit het ontstaan van veel particulier initiatief mag worden afgeleid.)
De overheid doet er dus goed aan dit particulier initiatief waar nodig
actief te ondersteunen, enerzijds om sociale grondrechten (het genieten
van elementaire voorzieningen) veilig te stellen, anderzijds om ervoor te
zorgen dat vrijheidsrechten (het opvoeden van kinderen, de vrijheid van
drukpers en meningsuiting, het geven van onderwijs, het verlenen van
zorg, het kiesrecht enzovoort) daadwerkelijk in het maatschappelijk verkeer tot gelding kunnen worden gebracht.
Oat vraagt in de regel om maatschappelijke instituties die dat voor hun
rekening nemen (gezinnen, scholen, omroepinstellingen, zorginstellingen, politieke partijen). De overheidssteun kan maar hoeft niet
per se te betekenen dat de instellingen met overheidsgeld functioneren.
De steun kan ook normerend van aard zijn in die zin dat zij gevrijwaard
worden van bij voorbeeld monopolistisch gedrag van de kant van kapitaalkrachtige ondernemingen. (In de zorg door geen priveklinieken te
erkennen, in de sfeer van de democratie door financiele steun van bedrijven aan politieke partijen te verbieden.)
Het hierboven genoemde dominante denken in termen van staat en
individu heeft zo gezien te weinig oog voor het tweeledig sociale karakter
van grondrechten. In de vorm van sociale vrijheidsrechten waarborgen
grondrechten voorwaarden voor een zelfstandig, pluriform en nietverstatelijkt aanbod van voorzieningen (voor zover het diensten zijn die
uit publiek oogpunt ondersteuning verdienen). 2 In de vorm van de
(gangbare) sociale rechten garanderen zij aan de vraagzijde zoveel mogelijk de (financiele, maar ook geografische en ideele) toegankelijicheid van
elementaire voorzieningen en diensten, zoals onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting. 3 Het zijn de sociale vrijheidsrechten die nogal
eens over het hoofd worden gezien of op zijn minst te weinig aandacht
Icrijgen in het debat over grondrechten en de inrichting van de samen!eying. Zo ook in het betoog van Van den Berg.
Sociaal kapitaal

'id met al is Nederland gezegend met zijn consensuscultuur. lullie Nederlanders zijn geneigd die verwonrenheid te onderschatten. lk heb in Los
Angeles gewoond en ik verzeker u dat de rauwheid van het openbare
!even daar enorm is aldus Fukuyama tijdens een enige jaren gelden ge2 Eerder noemde ik de private instellingen die elementaire voorzieningen aanbieden: het
sociaal-grondrechtelijk georienteerde maatschappelijk initiatief (stellingen bij dissertatie
Christen - democratie en overheica
3 De aanbodzijde kan leitelijk ook indirect worden beschermd via het garanderen van een
effectieve vraag aan de vraagzijde, maar juist clan is het zaak extra alert te zijn op
tendensen van commercialisering. Die doen al snel afbreuk doen aan de aanbodsvrjjheid
van non-profitorganisaties of aan de betekenis van socials partners en daarmee aan
vrijheidsrechten.
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organiseerd debat met F. Bolkestein over de overlegeconomie. Volgens
hem is het een mythe dat de VS hun economische zege te danken hebben aan het hyper-individualisme in de Amerikaanse samenleving. Het
succes is veeleer nog een erfenis uit de tijd dat de VS een high trust land
waren met een grote sociale cohesie. Aan het sociale kapitaal hebben wij
te danken dat de VS tot de grootste economische macht van de wereld
uitgroeiden' (Ten Hoove, 1996). Fukuyama ziet met leden ogen aan dat
het avondje bowlen met vrienden wegvalt, gezinnen het zwaar hebben,
charitatieve instellingen hun leden vrij massaal zien weglopen en maatschappelijke organisaties minder voet aan de grond krijgen in de kapitalistischer wordende samenleving.
Het gaat muj er hier niet om of Fukuyama dan wet Bolkestein het bij
het rechte eind heeft bij de vraag of het de sociale cohesie dan wet het
hyper-individualisme van de VS is, dat tot een voorspoedig lopende economie heeft geleid. 4 In dit bestek vind ik het vooral van belang erop te
wijzen dat de genoemde sociale vrijheidsrechten niet alleen belangrijk
zijn voor het feitelijk kunnen verwezenlijken van vrijheidsrechten. Maatschappelijke instituties die zich op sociaal-grondrechtelijk terrein bewegen zijn bepaald niet van minder betekenis voor de mate waarin er voor
onderlinge zorg en solidariteit in de samenleving ruimte en draagvlak is.
Ik doel met andere woorden op de sociale responsiviteit en sensitiviteit
van de samenleving, waarvoor ook communitaristen zoveel aandacht
vragen.
De mate waarin het overheidsbeleid bij de vormgeving van het sociale
beleid daaraan bijdraagt, komt in het betoog van Van den Berg te weinig
aan hod. Natuurlijk is het van belang ná te gaan of het verwisselen van
distributieve rechtvaardigheid voor ruilrechtvaardigheid zal leiden tot
een verschraling van sociale voorzieningen (of er uitsluiting van de
zwaksten plaatsvindt, of premiedrempels niet te hoog zullen worden bij
commerciele verzekeringen tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid enzovoort). Die vragen richten zich op de vraagzijde van de
sociale arrangementen (de aanspraken). Zij zijn erg belangrijk. Toch kunnen zij niet in mindering worden gebracht op een verkenning van de gevolgen voor de aanbodzijde van de solidariteit (de sociale vrijheidsrechten).

4 In zijn oratie Een halve eeuw werk, werk en de werking van de arbeidsmarkt zette Bert de
Vries in 1994 - het tijdvak van economische neergang, waarin het poldermodel het van
zoveel kanten moest ontgelden - uiteen dat er geen redenen waren voor een veramerikanisering van economie en samenleving. Hij constateerde dat de Nederlandse
economie het in vergelijking met de andere Europese landen goed deed en bovendien met
enig gemak de vergelijking met de toen uitbundig geprezen Amerikaanse economie kon
doorstaan. Dit, terwijI Nederland er een zeer fatsoenlijk sociaal bestel op nahield.
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De gebreken van dminimale consumentensoevereiniteit'
Werbijstanding'

(lc keer weer terug naar het betoog van Van den Berg. Zoals gezegd, ziet
hij twee mogelijkheden Urn voorzieningen voor het minderheidssegment
van de samenleving te blijven garanderen: 'verbijstanding' en basisarrangementen.
Bij de 'verbijstanding gaat het om het selectief inzetten van sociale
arrangementen, namelijk alleen voor de allerzwaksten. Degenen die
zichzelf kunnen bedruipen, betalen hun voorzieningenpalcket in beginset zelf: ruim baan voor het vrije-marktperspectief. Voor degenen die uit
de boot dreigen te vallen, is er het publieke vangnet. De 'verbijstanding'
leidt met andere woorden tot duale structuren. Naast een volledig geprivatiseerd bestel houdt de overheid een publiek bestel in stand voor degenen die geen toegang hebben tot de (tetterlijke) markt van welbevinden
en welzijn. Met welk soort consequenties dan rekening moet worden gehouden, maakt de hierboven genoemde casus van de WAO min of meer
inzichtelijk.
In de eerste plaats blijkt de onderlinge solidariteit deuken op te !open.
De sterksten zorgen voor zichzelf en worden genoodzaakt daarbij buitengewoon calculerend te werk te gaan. De hoogte van premies worden
tegen elkaar afgewogen. Nadat men voor zichzelf heeft gezorgd, de rekeningen en premies heeft voldaan, blijkt er nog een restcategorie van
zwalcken te aim. Die categorie kon aanvankelijk op de solidariteit binnen
de bedrijfstak rekenen. Die premiesolidariteit vervalt. De zwalcsten moeten binnen de eigen kring de middelen vinden om de kassen te vullen.
Assistentie van de overheid is dan noodzalcelijk. Via fiscale helEngen, die
bovenop de al betaalde premies komen, zal voor hen worden gezorgd.
De vrees dat de achterblijvers gestigmatiseerd raken, is niet gering. De
bereidwilligheid van degenen die zichzelf kunnen redden om ook nog bij
te dragen aan de zwakken zal niet erg groot zijn.
In de tweede plaats komt daar hi), dat in een algemeen klimaat van
commerciele arrangementen en marktwerking het voor mensen en instellingen buitengewoon belangrijk wordt om de beurs goed te vullen.
Het is de enige methode om buiten de invloedssfeer van de zuinige en in
de regel in kwade reuk staande publieke restvoorzieningen te blijven.
Niet voor niets draaien in de VS werlcnemers - en in gezinnen beide partners - vele uren. Er moet snel veel verdiend worden om risico's af te dekken, om de zekerheid te hebben dat de bereikte levensstandaard ook in
tijden van tegenslag vol is te houden, om de ziektekostenpremie te betaten en lets achter de hand te hebben voor de opleidingen van de kinderen. Dat is niet bepaald het ldimaat om een effectief pleidooi te houden
voor publieke restvoorzieningen (zorg, onderwijs, huisvesting enzovoort). Niveau en lcwaliteit van dienstverlening van publieke instelIingen
is dan ook vele malen lager dan dat van bij voorbeeld private scholen,
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ziekenhuizen en klinieken. In de WAO-discussie lcwam een en ander
terug in de vrees dat de publieke WAO-fondsen allengs zouden verschralen.
Maar de effecten reiken verder. Zo valt de afgelopen decennia te zien
dat op allerlei publieke voorzieningen wordt ingeteerd terwille van de
koopkracht van mensen. Dit is ook te zien in de schaalvergroting die zich
op tat van terreinen heeft voorgedaan. Het is die met bezuinigingen samenhangende schaalvergroting die veel particulier initiatief onder druk
heeft gezet. Zij heeft tot een veralgemenisering van het aanbod van onderwijs (Vermeulen, 1997), van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, van ouderenzorg, van welzijnsinstellingen enzovoort geleid. Dat
betekent dat de richtinggevende notie van de sociaal-vrijheidsrechtelijke
dimensie van grondrechten uit het oog is verloren. Consumentensoevereiniteit is daarmee een sta-in-de-weg geworden voor het verwerkelijken van vrijheidsrechten en voor het maatschappelijke draagvlak
van onderlinge zorg.
Natuurlijk valt er daarnaast te wijzen op de ontwilckelingen bij de
media. Ook hier tekent zich een scheiding af tussen een rendabel privaat
bestel, met hoge reclame-inkomsten en een (veralgemeniserend) publiek
bestel dat meer en meer aan de leiband moet lopen van de overheid om
de publieke inkomsten veilig te kunnen stellen. Vrijheid en democratie
komen zo op de tocht te staan.
In de derde plaats teken ik aan dat het verruilen van distributieve
rechtvaardigheid door ruilrechtvaardigheid in de regel met zich zal meebrengen dat veel diensten in handen komen van instellingen met een
winstoogmerk, van ondernemingen. Niet ten onrechte schreef Dorien
Pessers dat de commercialisering de liberalisering in de regel op de voet
volgt (Pessers, 1997). Het is uiteraard een illusie om te denken dat dat de
relatie tussen de consument en de producent niet wezenlijk zal beInvloeden. Het tv-aanbod van commerciele omroepen illustreert dat. Zij moeten de reclame-inkomsten toch echt leidend laten zijn bij de selectie van
programma's.
Ook het debat over de WAO is in dit opzicht instructief. Waarom moest
er een publiek restbestel blijven bestaan? Omdat commerciele verzekeraars - in dit geval - bedrijven selecteren op (ziekte- en arbeidsongeschiktheids-)risico's en daarop afgestemde premies heffen. Dat winstmotieven gaan domineren tekent zich nu ook al af in de sfeer van de
Ziektewet. Nu at is in discussie de vraag of werknemers bij voorrang behandeld moeten gaan worden door de zorginstellingen. Wat zal er gebeuren als bedrijven straks weer in gevarenzones gaan komen? Zullen de
prive-klinieken gouden tijden tegemoet gaan, met alle gevolgen van dien
voor ons publieke bestel? Bovendien, hoe zullen bedrijven en commerciele verzekeraars in die omstandigheden omgaan met chronisch zieke
werknemers? Hun loon moet telkens uit het eigen vermogen worden betaald, zonder dat er een arbeidsprestatie tegenover staat. Welke
rentegratie-verplichtingen in termen van scholing en overplaatsing ko-

lungOgle verkenningen, jig. 24, fir. 2, 1998

54

men dan over hen been? Hoe hard zal het spel gespeeld gaan worden
door bedrijven en commerciele verzekeringsinstellingen die ook onderling in een concurrentiestrijd zijn verwilckeld? (lk vind het overigens buitengewoon merlcwaardig dat juist hierover in het kader van de parallelle
privatisering van de WAO zo weinig is gedebatteerd.)
Kortom, het maakt bepaald wat uit voor het maatschappelijk draagvlak
van solidariteit, welke instantie het voor haar rekening neemt burgers
van elementaire sociale arrangementen te voorzien. Het maakt bepaald
uit of daarbij ondernemingen een dominante rol vervullen dan wel - in
het voorbeeld van werlcnemersverzekeringen - sociale partners. Het
maakt daarom bepaald ook verschil of onder de werkingssfeer van het
recht om collectief belangen te behartigen (vergelijk onder meer ESH,
art. 8) 66k de zorg voor werknemersverzekeringen valt, dan wel dat deze
zorg onderworpen raakt aan winst- en verliescijfers van ondernemingen.
Het maakt bepaald verschil of informatie, zorg, onderwijs enzovoort aangeboden worden door ideele maatschappelijke instellingen of door hetzij
ondernemingen, hetzij - eventueel aanvullend - de staat.
Basisarrangementen?

Een alternatief voor de 'verbijstanding' is volgens Van den Berg gelegen
in het creeren van zoiets als een basisinkomen. Dat inkomen moet toereikend zijn voor elementaire levensbehoeften. De wet organiseert dan
op grondslag van de distributieve rechtvaardigheid voor ieder de pri- •
maire consumentensoevereiniteit. Zij waarborgt daarmee de toegang tot
de welvaartsontwikIceling en tot essentiele maatschappeljke voorzieningen. De aanvaarding van de sociale grondrechten in onze constitutie verplicht volgens de auteur tot doze weg en tot verwerping van de 'verbijstanding'.
Het zal duidelijk zijn dat ik de behoefte de 'verbijstanding' af te wijzen
met Van den Berg deel. Vraag is wel of de tweede optie veel oplost. Ik
vraag me dat al Mocht iedereen kunnen genieten van een basisinkomen
dan nog blijft de vraag bestaan ten koste waarvan de nagestreefde
consumentsoevereiniteit - daarom is het te doen - zal gaan. Wijkt dat
basisinkomen wezenlijk af van het door de VVD ooit bepleite ministelsel?
Ook Bolkestein verdedigde dat toentertijd onder verwijzing naar de
keuzevrijheid die ermee gemoeid zou zijn. Ik formuleer enige vragen
waarmee Van den Berg - net als in het verleden de liberalens - mij laat
zitten.
- Welke sociale arrangementen kunnen burgers uit dit basisinkomen
betalen? Het onderwijs, de zorg, de risico's van het wegvallen van een
inkomen vanwege ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, de
commerciele tv die de vuistregel pay per view hanteert? Is het inkomen
daarvoor toereikend? Uiteraard niet: kenmerk van veel van deze kosten is
5 Inmiddels heeft de VVD het ministelsel laten varen.
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dat zij slechts in bepaalde levensfasen (onderwijs), dan we! (soms) kortstondig maar hevig (zorg enzovoort) op het inkomen drukken. Zij zullen
niet te verdisconteren zijn in een generiek wettelijk gegarandeerd inkomen voor iedereen. De overheid zal dan ook ofwel voor deze voorzieningen moeten blijven zorgen en voor de kosten moeten blijven opdraaien
dan wel verzekeringen verplicht moeten stellen. De distributieve rechtvaardigheid wordt dan niet ingeruild voor consumentensoevereiniteit
sec (hetgeen niet wil zeggen dat er helemaal geen marktelementen zijn
in te bouwen, zoals bij voorbeeld met patientgebonden budgetten of
vouchers in het onderwijs, maar dat terzijde). Ofwel de overheid zal
aparte voorzieningen moeten onderhouden voor de armeren, maar dan
zijn wij weer bij de bovengenoemde verbijstanding.
- Als de overheid nog slechts bemoeienis heeft met een soort basisinkomen, dan zal dat betekenen dat zij de handen aftrekt van bovenminimale
arrangementen in de sfeer van werknemersverzekeringen en pensioenen. Zij zal afspraken daarover met behulp van cao's niet meer algemeen
verbindend verldaren en publielcrechtelijk ondersteunen. Dit sluit aan bij
het in de inleiding genoemde vrije-marktperspectief en bij het door de
liberalen bepleite ministelsel. Gevolg zal zijn dat de lcwetsbaarsten zich
niet meer tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen verzekeren.
Mensen die hun toekomstige risico's niet voldoende inschatten of er
helemaal niet bij stilstaan zich te verzekeren, zullen met veel bestaansonzekerheid te maken lcrijgen. Aan de aanbodzijde valt de maatschappelijke solidariteit, zoals georganiseerd door sociale partners, weg. Zij
wordt ingeruild voor particuliere calculaties. Brede cao's, waarin samenhangende afspraken worden gemaakt over zaken die de facto ook samenhangen - zoals looneisen, scholingsinspanningen, premies voor werknemersverzekeringen, reIntegratiebeleid en dergelijke - zijn dan niet
meer mogelijk. De valcverenigingen worden in de rol van een engere
belangenbehartiging gedrongen. Werknemersverzekeringen gelden niet
meer als arbeidsvoorwaarden die mede tot de verantwoordelijkheid van
sociale partners horen. Evenals bij de `verbijstanding' is sprake van het
interen op de betekenis van maatschappelijk verankerde solidariteit.
- Aparte aandacht is nodig voor de verzekering tegen risico's van werkloosheid. Deze risico's zijn niet af te dekken langs de weg van de cornmerciele verzekering omdat werldoosheid een (individueel) onverzekerbaar risico is. Een verzekering tegen deze vorm van inkomensderving
kan eigenlijk alleen bedrijfstaksgewijs of via de fiscus plaatsvinden. Een
verzekering per bedrijfstak veronderstelt weer een overheid die cao's verbindend verklaart. Dat doet op haar beurt weer afbreuk aan de
consumentensoevereiniteit.
Al met al geldt ook voor deze strategie dat het vrije-marktperspectief
dominant wordt, met alle boven geschetste gevolgen dien: een commercialisering van belangrijke diensten. Dat doet afbreuk aan het draagvlak
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voor maatschappelijke solidariteit. Een tekort aan besef van de betekenis
van sociale vrijheidsrechten ligt daaraan ten grondslag.
Slo t
In de al eerder geciteerde oratie Ben halve eeuw werk, werk en de werking

van de arbeidsmarkt schrijft oud-minister B. de Vries: lk meen 'dater op

empirische gronden ruimte is voor gerede twijfel aan de grote
werkgelegenheidseffecten van een omvangrijke generieke verlaging van
de collectieve lasten. Tegelijkertijd kunnen de effecten van diezelfde
maatregelen in sociaal opzicht zeer ingrijpend zijn. Dat geldt met name
voor maatregelen die gericht zijn op een drastische aanpassing van de
verzorgingsstaat over de voile breedte daarvan.' Hij pleit er krachtig voor
om 'afwegingen niet alleen te laten bepalen door geschatte lcwantitatieve
effecten van maatregelen, maar ook door de effecten daarvan op de inrichting van de samenleving' (De Vries, 1994, p. 41).
Centrale stelling van het bovenstaande betoog is dat in het publieke
debat over de verhouding tussen de rechtsgemeenschap, de grondrechten en de eisen van economische dynamiek systematisch te weinig rekening wordt gehouden met de kwaliteit en vormgeving van de aanbodstructuur van sociaal grondrechtelijk gegarandeerde arrangementen.
Enerzijds komen de (sociale) vrijheidsrechten er bij die vormgeving vaak
te bekaaid vanaf (vergelijk de schaalvergrotingsoperaties in het onderwijs en in de zorg; de commercialisering van de media; de verschralende
inperlcing van de reikwijdte van het arbeidsvoorwaardenbeleid van
sociale partners tot loonvorming). Anderzijds is er niet zelden te weinig
oog voor het sociale kapitaal dat zich in de loop van de tijd heeft
gevormd in de vorm van maatschappelijke non-profit organisaties. Dat
sociale kapitaal wordt niet op de beurs verhandeld.

Literatuur
Bolkestein, F.
Basisstelsel van de VVD v.ergroot
keuzevrgheid

NRC Handelsblad, 6 april 1994

Empel, F. van
De social° partners moeten het
basisstelsel aanvullen; Linschoten over
de sociale zekerheid

Burkens, M.C.
Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel
recht

Empel, F. van
Aanpak van WAO verdeett paarse
politieke front

•

NRC-Handelsblad, 13 juni 1995

-

Zwolle, 1989

NRC Handelsblad, 2 juni 1994
-

Sociale vrijheidsrechten

Hirsch Bailin, E.M.H.
Werking en verwerkelijking van
grondrechten
In: L. Heyde e.a. (red.), Begrensde
vrijheid; opstellen aangeboden aan prof
dr. D.E Scheltens by zijn afscheid als
hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen, Zwolle 1989

Hoove, M. ten
Fukuyama verdedigt overlegeconomie
tegen Bolkestein

Trouw, 8 september 1996
Klink, A.
Christen-democratie en overheid; de
christen-democratische politieke
filosofie en enige staats- en bestuursrechtelijke implicaties

Delft, 1991
Pessers, D.
Hedendaags narcisme

Amsterdam, 1997
Vermeulen, B.
Deregulering en zelfregulering in het
onderwijs; over bezuinigingen en
aantasting van het onderwijsgrondrecht

In: R.B.M. Kummeling en S.C.
Bijsterveld, Grondrechten en
zelfregulering, Deventer 1997
Vries, B. de
Een halve eeuw werk, werk en de
werking van de arbeidsmarkt

Rotterdam, 1994

57

58

Ruilen in plaats van verdelen?
Het lot van de sociale grondrechten binnen een geprivatiseerd
pensioenstelsel
dr. Ni. Westerveld *

De bijdrage van Van den Berg in dit nummer is een oproep tot bezinning
op en bijstelling van de grondslagen van onze verzorgings- of sociale
rechtsstaat. Hij doelt hiermee vooral op de beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijIcheid die van betekenis zijn veranderd in de stormachtige ontwildceling die de verzorgingsstaat in de naoorlogse jaren heeft
doorgemaakt. Gelijkheid veranderde van een (beperkt) verbod op discriminatie in een recht op deelhebben aan de algemene welvaartsgroei.
Hierdoor gingen de collectieve arrangementen bijna aan het eigen succes ten onder; 'de groei van collectieve arrangementen (bleek) niet te
verenigen met doorgaande groei van particuliere bestedingsvrijheid (...
en) investeringen in de particuliere sector vielen bij zoveel winsterosie
sterk terug' (zie Van den Berg elders in dit nummer). Deze uitbreiding
van de collectieve sector heeft evenwel nooit geleid tot herijking van de
grondslagen van het verzorgingsstelsel. Van den Berg stelt dat 'ondanks
de sterk gestegen particuliere welvaart en ondanks het sterk gestegen
opleidingsniveau (...) de constructie van de verdelende rechtvaardigheid
die van de ruilrechtvaardigheid (bleef) overheersen'. Hij werpt de vraag
op 'of, en in hoeverre, een aantal arrangementen van de sociale rechtsstaat, gebaseerd als zij zijn op distributieve rechtvaardigheid, kunnen
worden overgeheveld naar het domein van de ruilrechtvaardigheid'.
Voordelen zijn dat de keuzevrijheid van de burger toeneemt, de democratie minder zwaar met besluitvorming belast wordt en de gezamenlijk
te dragen risico's 'in economische zin' minder worden.
lk ben geen econoom en laat het verband tussen het niveau van de
sociale voorzieningen en de teloorgang van de investeringen in de particul iere sector daarom onbesproken. Wel wil ik de kanttekening plaatsen
dat in het (economen)debat over verzorgingsarrangementen versus economische groei ook een tegengestelde redenering te beluisteren is: die
van het smeer- en wonderolie-effect van behoorlijke voorzieningen op
de arbeidsverhoudingen, de koopkracht en de werkgelegenheid. Het
door Van den Berg gesuggereerde lineaire verband tussen groei van
verzorgingsarrangementen enerzijds en winsterosie en afname van
investeringen anderzijds vervult mij dan ook met enige scepsis.
• De auteur is docent-onderzoeker bij de Vakgroep intemationaal sociaal en economisch
publiekrecht (ISEP, sectie sociaal recht) aan de Universiteit Utrecht en senior ondemoeker
bij de Onderzoeksschool Arbeid, Welzijn en Sociaal-economisch Bestuur (AWSB).
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Op zekerder terrein voel ik mij, en daarop zal ik mijn reactie ook richten, bij de stelling dat het toegenomen welvaarts- en opleidingspeil een
overstap van verdelende naar ruilrechtvaardigheid wenselijk of zelfs
noodzakelijk maakt. Zo'n suggestie in algemene termen gesteld maakt
mij al enigszins ongemakkelijk maar dit verandert in een duidelijk 'nee'
op het moment dat aan het slot van het betoog de twee daartoe voorliggende uitwegen geschetst worden. Vooral de tweede optiele weg die
wij kennen van de aow') verdient lcritiek, en wel om twee redenen. Ten
eerste vanwege de gebrekkige wijze waarop dit tot voorbeeld genomen
rechtsterrein wordt uitgewerkt. Ten tweede omdat juist dit onderdeel van
het recht zo'n goed voorbeeld is van het gegeven dat het inzetten op
meer markt en minder overheid eerder zal leiden tot een hausse aan
nieuwe corrigerende en controlerende regelgeving dan tot afname van
de hoeveelheid besluitvorming waarmee een democratie belast wordt.
Tenslotte is dit voorbeeld uitermate geschikt om de valkuilen te laten
zien die achter een desideratum als 'meer consumentensoevereiniteit'
schuilgaan.
Aan de hand van een reconstructie van een aantal ontwikkelingen binnen het pensioenstelsel zal ik mijn bezwaren tegen een overgang van
verdelende- naar ruilrechtvaardigheid uitwerken. Maar eerst plaats ik
nog een paar kanttekeningen van algemene aard bij de centrale begrippen van Van den Berg.
Verdelen versus ruilen: een valse dichotomie

De suggestie om voor sociale-zekerheidsarrangementen die de armoedebestrijding overstijgen, het rechtvaardig delen aan de soevereine consument over te laten, is om meer dan een reden aantrekkelijk. In de eerste
plaats levert dit een argument op om in het woud aan sociale zekerheidsregelgeving te snoeien en overregulering tegen te gaan. Ten tweede
neemt door de inkrimping van arrangementen de collectieve lastendruk
af, een effect waarvan de populariteit geen betoog behoeft. Ten slotte
wordt met een beleidslijn als deze gehoor gegeven aan de wens tot zelfbeschikking en het maken van eigen levens- en inkomenskeuzen.
Kortom, dit zogenoemde win/win-perspectief roept het beeld op van een
flexibeler en meer recht doende samenleving. Laat men dit beeld van
meer markt en minder overheid evenwel beter tot zich doordringen, dan
rijst het beeld op van een land dat, naar men dacht voorgoed, de rug was
toegekeerd: een waarin de goedbedeelden hun zaakjes niet alleen goed,
maar steeds beter voor elkaar beginnen te krijgen en dit ten koste van
hun (om verschillende redenen) zwalckere broeders.
Van den Bergs suggestie herbergt immers twee verkeerde veronderstellingen in zich. De eerste is die van gelijlcwaardigheid van 'verdelen' en
'ruilen'. 'Verdelen', echter, vervvijst naar overheidinterventies die, afhankelijk van de gekozen methode, meer of minder rechtvaardig kunnen
uitpakken; 'ruilen' daarentegen impliceert passiviteit van de overheid,
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ofwel het overlaten van het verdelingsvraagstuk aan de markt, hopend
dat het met de rechtvaardigheid wel goed komt. Een overstap van 'verdeled naar 'ruilen' betekent dan ook niet anders dan dat de overheid de
verantwoordelijlcheid voor het bewaken van sociale rechtvaardigheid
overdraagt aan een partner, de markt, die zoals het spreekwoord wil
'geen moraal kent'.
De tweede verkeerde veronderstelling is dat vanwege de stijging van
het algemene welvaarts en opleidingsniveau verdelen als uitgangspunt
passe is en ruilen de norm dient te wortlen. Van den Berg verzuimt na te
gaan wat in het verleden de redenen waren om voor distributieve rechtvaardigheid te kiezen en of deze tegenwoordig nog, geheel of ten dele,
opgeld doen. Doet men dat wel dan komt men uit bij het grondwettelijke
gelijlcheidsbeginsel (gelijke behandeling van gelijke gevallen, ongelijke
behandeling naar de mate van ongelijkheid; artt. 1 GVV, 26 IVBPR, 14
EVRM en diverse bepalingen uit het VN-Vrouwenverdrag). Met een beroep op dit beginsel werd en worth in bestaande verzorgingsarrangementen compensatie geboden voor (hardnekkige en naar aard niet weg
te nemen) ongelijkheden zoals die in gezondheid, lichaamslcracht, intelligentie en levensverwachting.
Het voorstel van Van den Berg komt dan ook neer op een oproep aan
de overheid om zich voor het niveau boven het sociale minimum niet
langer om deze intrinsieke ongelijkheden te bekommeren. Dat heeft
evenwel onmiddellijke consequenties voor de (arbeids)marktpositie en
dus ook de participatiemogelijkheden van alle zwaklcere groepen op de
arbeidsmarkt zoals (arbeids)gehandicapten, ouderen en mensen met
een van het gemiddelde afwijkende gezondheidstoestand en/of levensverwachting. Het grondrecht op gelijke behandeling is bier dan ook in
twee opzichten in het geding. Ten eerste omdat een 'teveel gelijk behandelen, met voorbijzien van relevante verschillen' botst of kan botsen met
het recht op gelijke kansen voor iedereen - doordat, bij voorbeeld, de
werIcnemer 'met een vlekje' op de arbeidsmarkt geen poot meer aan de
grond krijgt (Hendriksen, 1996). Ten tweede omdat het gelijke-behandelingsgebod ook het negeren van zekere persoonsinherente verschillen impliceert, bij voorbeeld bij de formulering van toelatingsvoorwaarden of
premiestelling voor een (al dan niet werknemers-) verzekering.
Overheveling (of: terugtreden) als door Van den Berg bepleit heeft dan
ook weinig te maken met rechtvaardigheid; sterker, het lijkt aannemelijk
dat zo'n van verdelen-naar-ruilen-stap de inmiddels bereikte rechtvaardigheid weer in gevaar zal brengen. Wel kan de overheid proberen de
onrechtvaardige uitkomsten van deze overheveling met een uitgewerkt
samenstel van ge- en verbodsbepalingen tegen te gaan, zoals na de invoering van de WULBZ (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij
ziekte) is gedaan met de beoogde Wet Rea (Wet op de Mintegratie van
gehandicapten). Maar onproblematisch is zo'n hersteloperatie bepaald
niet.
-
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Principieel niet, omdat vervolgens in het licht van de dereguleringsdoelstelling de vraag rijst wat de zin is van een operatie waarbij eerst een
principiele overstap wordt gemaakt en vervolgens met flankerende regelgeving wordt gepoogd de aan zo'n stap inherente effecten tegen te gaan
of ongedaan te maken (overigens, vanwege deze inherente effecten is de
kwalificatie 'neveneffecten' hier niet op zijn plaats). Pralctisch niet, omdat
zowel de juridische haalbaarheid als de feitelijk effectiviteit van dit type
maatregelen kwestieus is (Hendriksen, 1996; Klosse, 1998). Consequent,
en dat is de voor dit onderwerp wezenlijke constatering, kan de overstap
alleen gemaakt worden door de politieke doelstelling van ongelijkheidscompensatie (en daarmee: het gelijke-kansenbeginsel) overboord te zetten. Wat hier als `ruilen' wordt gepresenteerd, heeft dan ook alleen jets
met 'recht' van doen, voor zover het om het 'recht van de sterksten' gaat.
Daarmee is dan tevens aangegeven waarom de koppeling tussen de termen 'ruil' en 'rechtvaardigheid' met een flinke korrel zout genomen
dient te worden.
Tendenzen binnen het pensioenstelsel
Van de drie segmenten in ons pensioenstelsel wordt alleen de bovenste
(betrekking hebbend op priveregelingen als koopsompolissen en
lijfrenteverzekeringen) beheerst door de wetten van de ruilrechtvaardigheid; in beide andere segmenten heerst, in meer of mindere
mate, het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid. Van de AOW is
dit genoegzaam bekend: de regeling kent een verplichte deelname voor
alle ingezetenen (risicosolidariteit) en een financiering op omslagbasis
(generatiesolidariteit). Ouderen ontvangen de aow-uitkering ongeacht
de vraag hoeveel en zelfs of daadwerkelijk premie is betaald (inkomensolidariteit). Bovendien bevat deze regeling, door de verstreldcendheid
van dit laatste type solidariteit, ook een zekere solidariteit met
verzorgenden of- zoals zij tegenwoordig heten - onbetaald werkenden
(Holtmaat, 1992).
Maar ook het tweede segment kent solidariteitselementen, zoals die
met werknemers met een lange (ouderdomspensioen) of juist een korte
(nabestaandenpensioen) levensverwachting (Westerveld, 1998), met
carrieremakers, arbeidsongeschikten en 'slapers' (Jansweijer, 1996). De
solidariteit komt tot uitdrukking in de, in cao's vastgelegde en door
algemeenverbindendverklaring (avv) uitgebreide, deelnameplicht van
een significante en voldoende grote groep, zonder ruimte voor calculerend shopgedrag (of, vriendelijker uitgedrukt, soeverein consumentisme).
Van den Bergs tweede weg, die wij 'kennen van de AOW', is dan ook
ofwel een onjuiste weergave van de werkelijkheid ofwel een pleidooi om
dit tweede segment te ontmantelen, of althans de daarin ingebrachte
solidariteitselementen niet langer (door cao's of avv daarvan) te ondersteunen. Of dat werkelijk is wat hem bij dit voorstel voor ogen heeft ge-

Junkiele verkenningen, jrg. 24, nr. 2, 1998

62

staan, is niet geheel duidelijk. Maar omdat er tegenwoordig vergelijkbare
geluiden opklinken (vergelijk De Lange, 1997 en als tegenstrever Lutjens,
1997 en 1998), vat ik zijn betoog hier toch als zodanig op. Wat zijn nu de
gevolgen van een dergelijke volledige of gedeeltelijke privatisering van
een gecollectiveerd systeem voor de nu nog verplichte participanten? En
voorts, hoe laat zich zo'n ontwikkeling in termen van rechtvaardigheid
en verdeling van ongelfilcheden duiden?
Om die vragen te beantwoorden ga ik in op twee voorbeelden: den uit
het Verenigd Koninkrijk, het land waaraan wij ons pensioensysteem hebben ontleend en waar een stap in deze richting een jaar of tien geleden al
is gezet; en den uit eigen land waar de ontwikkeling tot decollectivering
momenteel in voile gang is.
De deelprivatisering van het State Earnings Related Pension Scheme
(Serps)

Het Britse naoorlogse pensioensysteem lijkt in hoofdlijnen op het Nederlandse. Beide landen kennen een volksverzekering met fiat rate pensioenen, een loongerelateerde semi-verplichte voorziening voor werlcnemers
en een fiscaal gefaciliteerde derde laag bestaande uit prive-voorzieningen.
Een belangrijk verschil tussen beide landen is dat in het Verenigd Koninkrijk een wettelijke pensioenplicht voor werlcnemers bestaat, een stap
die de Nederlandse wetgever nooit heeft willen zetten. Deze is vormgegeven in een verplichte sociale-verzekeringsregeling, het zogeheten
Serps (State Earnings Related Pension Scheme). Zeer globaal - een bespreking van alle ins en outs van de regeling gaat het bestek van deze bijdrage te buiten - wordt hiermee aan de werknemer met een 'vol (veertig
jaar of meer) premiebetaalverleden een pensioen gegarandeerd, dat het
midden houdt tussen een middel- en een eindloonvoorziening. Bedrijven met een eigen, aan dit systeem gelijkwaardige pensioenvoorziening
kunnen een contracting out certificate krijgen: een toestemming om de
wettelijk voorgeschreven premie in de kas van het eigen pensioenfonds
te storten ten behoeve van de pensioenvoorziening van de eigen werknemers.
nit systeem is nooit onomstreden geweest. Vooral om Serps is jarenlang een verbitterde politieke strijd gevoerd, waarbij verschillende alternatieve voorstellen de revue gepasseerd zijn. Het uiteindelijk in 1975
doorgevoerde stelsel was, hoewel dit elementen nit beide kampen bevatte, toch hoofdzakelijk een Labour-product en gaf volgens de Conservatieven te veel staatsbemoeienis en te weinig ruimte aan particulier
initiatief. De regering Thatcher bezon zich dan ook al snel na haar aantreden op aanpassingen, die zij met de stelselherziening van 1986 ook
heeft weten te verwezenlijken. Onder verwijzing naar het probleem van
de pensioenbreuken, de behoefte van het individu aan meer keuzevrijheid en, zeker niet in de laatste plaats, het op termijn uit de hand
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lopen van de kosten van Serps, heeft zij twee ingrijpende wijzigingen
weten door te voeren.
De eerste was een aanzienlijke inlcrimping van Serps, de tweede was
de invoering van het personal pension plan (PPP) en, daarmee samenhangend, de verdere versoepeling van de voorwaarden tot uittreden (opt
out). Vooral de invoering van het PPP betekende een forse breuk met het
collectiviteits- en dus solidariteitsbeginsel, omdat nu behalve bedrijven
ook individuele werknemers konden uittreden: uit het staatsstelsel Serps
of, als zij meenden elders voordeliger uit te zijn, uit het eigen bedrijfspensioenstelsel.
Deze operatie heeft ingrijpende gevolgen gehad zowel voor het aangezicht van het pensioenstelsel, als voor al degenen die daarmee te maken
hadden of zouden lcrijgen. Enkele gevolgen waren direct voorzien en als
voor- of nadeel ingecalculeerd, andere waren niet of nauwelijks voorzien.
Een wel voorziene omstandigheid was het feit dat, wilde men de PPPoptie een serieuze kans van slagen geven, het Labour-ideaal van 'minstens Serps voor alle pensioenvoorzieningen' van tafel zou moeten.
Loongerelateerde voorzieningen zijn immers, vanwege hun 'open-eindekarakter' voor particuliere maatschappijen geen aantreldcelijk verkoopproduct en zouden daarom niet of nauwelijks op de markt gebracht worden. Om die reden werden met de 1986-herziening naast de
loongerelateerde voorzieningen (defined benefit schemes) ook voorzieningen toelaatbaar verklaard waarin het pensioen afhankelijk is gesteld
van de met de ingelegde premies behaalde winst, de zogenaamde defined contribution of money purchase schemes (hierna: MP-regelingen).
Twee gevolgen van de nieuwe regelingen waren niet of niet ten voile
voorzien. Ten eerste dat de overheid zich door deze combinatie aan
maatregelen als hoeder van een sociaal pensioenbeleid enigermate buitenspel zette, terwijl juist dat aspect de populariteit van de nieuwe MPoptie in hoge mate zou gaan mede bepalen. Dit werd duidelijk toen de
regering een aan het parlement gedane toezegging gestand wilde doen
om enkele kinderziekten uit het nieuwe systeem te verwijderen. De beloofde maatregelen (pensioenverzekeraars dienden meer bescherming
te bieden tegen pensioenbreuken en inflatie) lcwamen er we!, maar
bleken alleen nog maar te kunnen terugslaan op de klassieke, loongerelateerde of `minstens Serps'-regelingen. Pensioenverzekeraars die
hun regelingen op de, nu ook toegestane, money purchase basis geschoeid hadden, bleven hierbij qualitate qua buiten schot. Door deze
gang van zaken werd - wellicht onbedoeld - de betrelckelijke onvoorspelbaarheid (voor aanbieders en werkgevers) van de loongerelateerde
pensioenvariant eens te meer onderstreept. MP werd dan ook spoedig
daarna in handboeken aangeprezen als het rechtszekere pensioenberekeningssysteem van de toekomst (Elscome e.a., 1991).
Dit is evenwel uitsluitend een rechtszekerheid voor de pensioenaanbieders: het collectief van de van (werknemers)pensioen afhankelliken
ziet zich geconfronteerd met een welhaast onstuitbaar uithollingsproces
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van hun pensioen- en dus ook rechtszekerheid, en dit zowel individueel
als collectief gezien. Individueel, dat wil zeggen voor de deelnemer in
een MP-regeling, doordat er op het moment dat de investeringswinsten
om welke reden clan ook tegenvallen, niet (longer) op reparatiemaatregelen van de kant van de overheid gerekend hoeft te worden, terwiff deze zich onder het 'minstens Serps-regime' wel veel meer om de
pensioenzekerheid voor werknemers bekommerde. Collectief treedt uitholing op door de, hierboven gememoreerde, toenemende populariteit
van dit type voorzieningen, waardoor het aantal deelnemers voor wie het
bovenstaande opgaat almaar groter wordt.
Daarmee is een tweede niet ten volle voorzien effect genoemd, te weten dat veel meer werlcnemers van collectief naar individueel bleken te
willen overstappen dan vooraf was ingeschat. Was hun aantal in 1985
nog op een half miljoen geraamd, vijfjaar later bleken meet dan vier miljoen mensen deze stap daadwerkelijk gezet te hebben, acht keer zoveel
derhalve als door het Department of Health and Soda! Security was geschat (Shackleton, 1991). De discrepantie tussen verwachting en felt kan
niets anders betekenen dan dat zeer velen een keuze in hun eigen nadeel
gemaakt hebben.
Ter verklaring voor dit onverstandige consumentengedrag is er wel op
gewezen dat de consequenties van dit type keuzen door maar zeer weinigen ten volle worden voor- en overzien. Ook de agressieve en soms misleidende propaganda van verzekeringsmaatschappijen en hun agenten,
die zich daarin ook nog eens gesteund wisten door de overheid die een
beginnersbonus op overstappen had gezet, is een mogelijke verklaring
(Brown, 1990). Maar belangwekkender dan verklaringen is de constatering dat de soevereine, tot verantwoord kiezen in staat zijnde consument
een fictie is gebleken.
De toekomstige (deel)privatisering van de aanvullende
nabestaandenvoorziening

In ons land heeft de overheid zich nooit zo intensief met de tweede
pensioenlaag bemoeid als in het Verenigd Koninlcrijk. Wet 's de werkingssfeer van in cao's neergelegde pensioenvoorzieningen in zeer veel gevallen door een avv uitgebreid. Tevens zijn in de Pensioen- en Spaarfondsenwet diverse, inhoudelijk normerende randvoorwaarden voor
bedrijfs- en andere collectieve pensioenvoorzieningen Opgenomen.
Maar een wettelijke pensioenplicht voor werkenden is er in ons land
nooit gekomen. Mogelijk verklaart dit Van den Bergs kennelijke onbekendheid met dit tweede segment, dat vanwege zijn semi-verplichte en
solidaire karalcter ook wel bekend staat als bovenwettelijke sociale verzekering.
De betroldcenheid van de politiek op de inhoud van deze bovenwettelijke sociale verzekering neemt de laatste jaren wel steeds meer toe.
Volgens De Lange, pensioendeskundige bij uitstek, worden de ontwiklce-
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lingen binnen het zogeheten 'pensioengebouw' de laatste jaren in toenemende mate 'ondersteund en zelfs gestuurd' door nieuwe wetgeving (De
Lange, 1997). Deze tegengestelde trend (meer in plaats van minder
overheidsbemoeienis) hangt samen met het toegenomen maatschappelijke belang bij pensioenen. De pensioen-reserveringsberg is tot ongekende hoogte gestegen (ongeveer zeven miljard gulden), waar tegenover
straks een even ongekend hoog aantal pensioengerechtigden staat. Daardoor is de impact van onvoorzienbare factoren (economische tegenvallers, maar ook onoordeelkundige of malafide besluitvorming) meteen
ook vele malen groter dan in tijden waarin de verhouding 'betalers' versus `genieters' gunstiger is (Jansweijer, 1996). Ten slotte trekt een zo grote
hoeveelheid te beheren en beleggen gelden als vanzelf beleggers en 'deskundigen' van velerlei snit aan, die in sommige gevallen dit laatste predicaat niet echt verdienen. Voorschriften voor deskundigheid danwel integriteit ontbreken echter, zoals ook in een serie recente (beleggings)schandalen pijnlijk duidelijk is geworden. De noodzaak van duidelijke
norm- en voorwaardenstellende regelgeving wordt dan ook inmiddels
atom onderschreven (Verzekeringskamer, 1997).
Een voor dit onderwerp illustratief voorbeeld van overheidsaansturing
is de in 1994 in de Pensioen- en Spaarfondsenwet opgenomen wetsbepaling (artikel 2b), waarin een concrete flexibiliseringsplicht wordt gegeven
aan pensioenfondsen die een nabestaandendekking in hun pakket hebben: met ingang van het jaar 2000 moeten hun reglementen gelijlcwaardige keuzemogelijkheden bevatten tussen ofwel een nabestaandenpensioen ofwel een hoger of een eerder ingaand eigen pensioen. Met
andere woorden, deze bepaling kan worden geduid als een opdracht aan
de sociale partners om hun regeling meer op ruilrechtvaardigheid dan
op distributieve rechtvaardigheid te gaan enten.
Deze voor dit rechtsterrein vergaande ingreep in het primaat van de
sociale partners heeft al veel stof doen opwaaien. Momenteel gaat de
aandacht vooral uit naar het feit dat de concrete invulling van de wettelijke verplichting niet goed doorgedacht lijkt te zijn (STAR, 1997; Ministerie van SZW, 1997). Tegelijk wordt voorspeld dat deze bepaling het einde
van de collectieve nabestaandenvoorziening in het arbeidsvoorwaardenpakket zal inluiden. Voor de populatie van de 'genieters' is dat vooral nadelig voor vrouwen, die hier in twee opzichten de zwalckere partij zijn:
vanwege hun gemiddeld lagere eigen inkomen en vanwege hun langere
levensverwachting (Westerveld, 1997). Deze voorspelling berust op een
te verwachten uitholling aan twee kanten. Aan de vraagzijde, doordat in de eerste fase - diegenen afhaken die de dekking niet nodig hebben
(of denken te hebben), of die aangelokt door de 'baat' van de lagere
pensioenleeftijd het overlijdens-, c.q. overlevensrisico op de koop toe
nemen. Ook degenen die het risico elders voordeliger kunnen onderbrengen, of die zich de prijs voor deze dekking niet (langer) kunnen veroorloven, zullen zich als opt out kandidaat aanmelden. De verhouding
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tussen goede en slechte risico's schuift zo steeds verder op in negatieve
richting met - volgende fase - alle gevolgen voor de prijsstelling vandien.
Deze fasen zullen - elkaar wederzijds versterkend - elkaar in rap
tempo opvolgen tot degenen die geen kant op kunnen (de beslist
delckingbehoevenden met een hoge risicofactor) zich gepositioneerd
zien in een 'kneuzenregeling', dat wil zeggen een regeling met een beperkte, sterk risicodragende deelnemerskring en een als gevolg daarvan
uitermate onaantrakelffice prijsstelling. De laatste fase is dan de definitieve opheffing van de verzekering bij gebrek aan voldoende (risicosterke) deelnemers.
Waarschijnlijk zet deze neerwaartse spiraal zich niet tot het allerlaatst
door, want ook aan de aanbodzijde valt een afkalving te verwachten. En
wel doordat de nieuwe flexibiliseringsplicht een grote hoeveelheid administratieve rompslomp met zich mee zal brengen (doordat op meer dan
een moment uitruilmogelificheden moeten worden geboden). Hierdoor
is de kans groot dat de aanbieders van deze voorziening ervan overtuigd
raken dat straks de baat niet meer tegen de kost zal opwegen. De eerste
voortekenen dat dit staat te gebeuren zijn al waarneembaar: in een recent rapport van de Nederlandse Gezinsraad wordt gewag gemaakt van
een trend in de richting van 'geleidelijke afschaffing van collectieve
nabestaandenpensioenverzekering in pensioenregelingen' (NGR, 1997).
Conclusie

De parallel tussen de Britse en Nederlandse ontwilckelingen is het
controleverlies dat intreedt op het moment dat een collectieve en daardoor aan te sturen regeling geheel of ten dele geprivatiseerd wordt. Een
tweede parallel is het 'hellende-vlak-karalcter' van deze ontwilckeling: van
zowel de opt out mogelijkheid in het Verenigd Koninkrijk als de verplichting tot facultatiefstelling van het nabestaandenpensioen in ons land
wordt voorspeld dat deze het einde van de collectieve voorzieningen zullen inluiden. Dit effect is nimmer tevoren in voile omvang voorzien. Uit
het hink-stap-sprong-beleid in beide landen rijst het beeld op van bestuurders die nit frustratie over het geringe, of zelfs contraproductieve
effect van hun beleidsvoering, de sleutel uit het contact halen om vervolgens te ervaren dat de wagen in steeds hoger tempo naar beneden begint
te rollen en niet meer onder controle te krijgen valt.
De beslissing om als 'verdeler' van geld en risico's terug te treden en
zich tot de rol van marktmeester te beperken, betekent clan ook dat de
overheid de zorg voor sociale grondrechten uit handen geeft. De impliciete stelling van Van den Berg dat deze grondrechten na het inslaan van
de door hem geduide 'tweede weg onverkort gewaarborgd zullen zijn, is
dan ook niet de mijne.
Hiermee wil ik overigens niet gezegd hebben dat alles bij het oude
moet blijven of dat een bijstelling op inhoud en/of grondslagen overbodig of onwenselijk zou zijn. Mijn bezwaar richt zich tegen de suggestie
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van een ei van Columbus voor jets dat eerder een doodlopende weg dan
een uitweg zal blijken te zijn. De overheid moet jets doen aan de geconstateerde contraproductiviteit van het bestaande geheel aan verzorgingsarrangementen, accoord. Maar dit 'jets' zal eerder een andere invulling
van het verdelingsbeginsel dienen te zijn dan een overstap naar de
schijnrechtvaardigheid die 'ruilen' heet.
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De flexibele verzekeringsstaat
Veranderingen in het sociale recht
prof. mr. P.F. van der Heijden *

Flexibilisering van de arbeid en de omvorming van de verzorgingsstaat
naar de verzekeringsstaat zijn de issues van de laatste vijkien jaar van de
twintigste eeuw. Onder invloed van (het bekende rijtje van) globalisering
of mondialisering van de economie, ontzuiling, ontideologisering, individualisering en decentralisering is een hele verschuiving van opinies en
gedrag waar te nemen. Net als in de Verenigde Staten is in Nederland de
uitzendbranche gaan behoren tot de grootste werkgevers. Dagelijks zijn
zo'n tweehonderdvifftigduizend uitzendkrachten werlczaam, terwifl in de
traditioneel druk met werknemers bevolkte sector metaalnijverheid bijvoorbeeld een krappe driehonderdduizend mensen werken. Op de effectenbeurs, die op zichzelf een enorme bloeiperiode doormaakt, zijn de
uitzendfondsen goed in trek.
Verder valt op een grote toename van het aantal tijdelijke arbeidscontracten. Volgens recente gegevens van het CBS is het aantal tijdelijke
contracten gestegen van driehonderdvijftigduizend in 1993 tot een
krappe vijfhonderdduizend in 1997, een stijging met maar liefst een
kleine vijkig procent. Met enige overdrijving zou men kunnen stellen dat
het nieuwe arbeidscontract het tijdelijke arbeidscontract is. De flexibilisering van de economie en de arbeid lijkt de economie geen windeieren
te leggen. Het gaat goed met Nederland, de werkloosheid is de laatste
jaren sterk gedaald, en zeker in vergelijking met landen als Duitsland en
Frankrijk dwingt Nederland respect at' met de groei van de werkgelegenheid en de groeiende participatiegraad.
In het navolgende wordt verder uitgediept hoe Nederland in vijftien
jaar veranderd is van een verzorgingsstaat in een verzekeringsstaat en
hoe de flexibilisering van de arbeid heeft toegeslagen. Aan het slot zullen
we trachten enige conclusies te verbinden aan de gegeven analyse.
Van verzorgingsstaat naar verzekeringsstaat
Sociale rechtvaardigheid, solidariteit en een belangrijke rol voor de overheld met het doel om deze twee principes door middel van regelgeving
vorm te geven, waren essentieel voor de verzorgingsstaat. Bezien vanuit
het sociaal recht leverde dat een omvangrijk publiekrechtelijk gebouw op
van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen, gekoppeld aan een
• De auteur is hoogleraar arbeidsrecht en directeur van het Hugo Sinzheimer instituut van de
liniversiteit van Amsterdam.
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evenzeer omvangrijk publielcrechtelijk gebouw inzake arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en arbeidstijden, welk gebouw weer was
verbonden met een betrekkelijk omvangrijk privaatrechtelijk gebouw
van het arbeidsovereenkomstenrecht, het cao-recht en het recht met betrekking tot medezeggenschap.
Drie met elkaar verbonden sociaalrechtelijke 'wolkenIcrabbers' waar de
samenleving in de jaren zeventig trots op was. Hierin was ook het
sociaalrechtelijk paradigma 'ongelijkheidscompensatie' belichaamd.
Grote en ingewildcelde regelcomplexen, bedoeld om arbeid en de risico's
van het wegvallen van arbeid te regelen op een zodanige wijze dat de eerder vermelde sociale rechtvaardigheid en solidariteit zoveel mogelijk gerealiseerd werden. In 1996 moeten we vaststellen dat inmiddels twee van
de drie genoemde wolkenkrabbers zijn `gestript', en de derde lijdt aan
achterstallig onderhoud. Ik zal deze beeldspraak toelichten.
Laten we eerst eens naar de sociale zekerheid ldjken. In de afgelopen
tien jaren hebben we daar een voortdurend gesleutel waargenomen aan
de Werkloosheidswet. Vanaf 1987 is die wet niet meer met rust gelaten en
alle wijzigingen hebben er toe geleid dat uiteindelijk de toegangsdeur tot
de WW aanzienlijk is versmald, dat de hoogte van de uitkering is gedaald,
en dat de duur gedurende welke men recht heeft op een uitkering in veel
gevallen is verkort. Men komt bij gebrek aan recht op een WW-uitkering
eerder in aanmerldng voor een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet, welke laatste wet per 1 januari 1996 ook ingrijpend is gewijzigd met als een van de centrale gegevens dat het moeilijker is om in
aanmerking te komen voor een dergelijke uitkering (Heerma Van Voss,
1996). Onderliggende filosofie: uitkeringsgerechtigden moeten zo snel
mogelijk naar de arbeidsmarkt geleid worden, arbeidsparticipatie is belangrijker dan uitkeringsgerechtigde zijn.
Behalve de regelgeving ter zake werkloosheid, is ook die op het gebied
van ziekte en arbeidsongeschiktheid ingrijpend gewijzigd. Meest opvallend hier is uiteraard de privatisering van de Ziektewet per 1 maart 1996.
Als gevolg van deze ingreep werd de publielcrechtelijke relatie tussen de
uitkeringsinstantie en de zieke werlcnemer vervangen door de privaatrechtelijke relatie tussen werkgever en zieke werlcnemer. In het
arbeidsovereenkomstenrecht werd opgenomen dat de werkgever verplicht is het eerste jaar van de ziekte tenminste zeventig procent van het
loon door te betalen (Wet van 8 februari 1996, Stb. 1996, 134) (FleurenVan Walsen, 1996).
Ziekte die langer dan een jaar vergt, was en is voor werknemers geregeld in de WAO. Deze wet werd in 1992 ingrijpend gewijzigd, en is in 1998
wederom gewijzigd (Pemba). Premiedifferentiatie en privatisering van
het verzekeringsrisico liggen hier voor op de tong. Van werkgevers wordt
verwacht dat zij de risico's die zij lopen ten aanzien van de doorbetaling
van zieke c.q. arbeidsongeschikte werlcnemers verzekeren bij particuliere
verzekeringsmaatschappijen, dan wel dat zij dit risico zelf dragen.
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Naast de werknemersverzekeringen WW, ZW en WAO werd ook in de
volksverzekeringen het nodige gewijzigd. De Algemene weduwen- en
wezenwet werd vervangen door de Algemene nabestaandenwet, welke
laatste ook weer, het wordt eentonig, minder uitkeringsrechten kent dan
de AWW, hetgeen er toe leidt dat burgers zich eerder zullen moeten bijverzekeren voor het risico van het wegvallen van de kostwinner.
De trend in de sociale zekerheid is hiermee duidelijk aangegeven. Minder publiekrechtelijke sociale verzekeringen en voorzieningen, meer
markt, en ruim baan voor het zelf nemen van verantwoordelijkheid door
aan werkgevers en burgers de vrijheid te geven te kiezen voor het onderbrengen van risico's bit particuliere verzekeringsmaatschappijen dan wel
die risico's niet te verzekeren.
De tweede publiekrechtelijke wolkenlcrabber van het sociaal recht is
ook danig gestript in de afgelopen jaren. De Arbeidsomstandighedenwet,
een op zichzelf relatiefjonge wet, daterend van 1980, vervolgens in een
reeks van jaren gefaseerd ingevoerd, ligt nu weer ter herorientatie voor
bij de Sociaal-Economische Raad. De bedoeling hiervan is om de regulering van arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk op het niveau van de
onderneming te leggen en zo min mogelijk op het nationale niveau.
Handhaving van regels op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt
ook meer in de civiele sector gelegd, waar ondernemingsraden en individuele werknemers via civielrechtelijke acties de handhaving van de regels zullen moeten vormgeven. Voorts wordt er ruim baan gegeven aan
administratieve boetes, in plaats van aan strafrechtelijke.
De Arbeidsvoorzieningswet, daterend van 1991, ligt eveneens ter herziening voor, thans bij de Eerste Kamer. Hier is opvallend dat de overheid
als belangrijke speler op het terrein van de allocatie van arbeid zich lijkt
terug te treklcen. Arbeidsbureaus krijgen een positie in feite ondergeschikt aan die van de uitzendbureaus. In de nieuwe
Arbeidsvoorzieningswet wordt immers niet meer voorzien in een
vergunningsvereiste en andere voorwaarden waaraan uitzendbureaus
moeten voldoen. Zij mogen zich op gelijke voet als de publieke arbeidsbureaus, maar dan commercieel verantwoord, begeven op de markt van
de intermediairen die vraag en aanbod inzake arbeid bij elkaar brengen.
Ten slotte valt in dit verband te wijzen op de inwerkingtreding per
1 januari 1996 van de nieuwe Arbeidstijdenwet, een moderne wet waarin
wederom de overheid minder en anders regulerend optreedt ter zake de
arbeidstijden en de bescherming van jeugdigen en vrouwen. Ook hier
wordt weer meer overgelaten aan de markt, dat wil zeggen aan partijen
in de ondernemingen en bedrijfstakken die via cads of andere afspraken
arbeidstijden wensen te regelen. Liberalisering van de Winkelsluitingswet heeft tezamen met de wijziging van de Arbeidstijdenwet de weg naar
de 24-uurs economic opengelegd.
De derde wolkenlcrabber van het sociaal recht, het civielrechtelijke
huis, is er wat betreft ingrijpende veranderingen de laatste jaren, vergeleken met die in de publiekrechtelijke gebouwen, slecht van af gekomen.
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De herziening van het arbeidsovereenkomstenrecht van titel 10 van boek
7 (Wet van 6 juni 1996, Stb. 406) is uiteindelijk slechts gebleken een technische herziening te zijn. Allerlei moderne arbeidsrechtelijke ontwildcelingen, met name op het gebied van de flexibilisering van de arbeid, toename van uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers, oproep- en
afroepcontracten, hebben in deze nieuwe regeling in het Burgerlijk Wetboek nog geen plaats gevonden. Over het ontslagrecht is in de afgelopen
twintig jaar zeer veel gesproken en geschreven, maar veranderd is er tot
op heden in de regelgeving nog niets. Op zichzelf is dat een paradoxale
constatering: bij het afnemen van het belang van het publiekrechtelijk
deel van het sociaal recht zou je een weloverwogen en rationele renovatie van het privaatrechtelijk deel verwachten, nu daar veel meer nadruk
op komt te liggen. Die renovatie is nog niet geschied (Van der Heijden,
1996).
Conclusie van een en ander kan wel zijn dat, gezien de toestand van de
drie gebouwen, de toegangspoort tot het sociaalrechtelijk complex beter
niet meer het bord 'verzorgingsstaae maar eerder dat van 'verzekeringsstaat' kan dragen. In de verzekeringsstaat geldt het primaat van het economische, van het individuele, van 'de markt'. Privaatrechtelijke actoren
nemen belangrijke activiteiten over van de overheid, publiekrecht wordt
vervangen door privaatrecht, het individu moet meer zelf keuzes maken
waar vroeger een 'collectief (overheid, valcbond, en dergelijke) dat deed
(Van Maarsseveen, 1990; Jacobs, 1996).
Externe flexibiliteit in ondernemingen

Flexibilisering van de arbeid wordt doorgaans onderscheiden in interne
en externe flexibiliteit. Met externe flexibiliteit wordt bedoeld de mogelipcheid die een werkgever heeft om een beroep te doen op flexibel personeel dat van buiten de onderneming wordt betroklcen, waarmee kortdurende arbeidsrelaties worden aangegaan die gemaldcelijk te verbreken
Onder interne flexibiliteit daarentegen wordt verstaan de mogelijkheden die een werkgever heeft om met het zittende personeel in vaste
dienst flexibel om te gaan; daarbij moet gedacht worden aan verplaatsing, verandering van functie, verandering van werktijden enzovoort.
Hieronder staat de externe flexibiliteit van de onderneming centraal. Aan
een Nederlandse ondernemer staan tal van mogelijkheden ten dienste,
die van pas komen om de externe flexibiliteit te verwerkelijken. Het personeelsbestand van de Nederlandse ondernemer valt te onderscheiden
in drie concentrische cirkels. In de kleinste cirkel bevindt zich het personeel in vaste dienst. In de cirkel daar omheen bevindt zich personeel met
een tijdelijk dienstverband. In de derde cirkel daar omheen bevindt zich
het personeel met een nog lossere relatie met de werkgever, dat wil zeggen oproepkrachten, afroepkrachten, uitzendlcrachten, gedetacheerd
personeel enzovoort. De Nederlandse arbeidswetgeving laat de werkge-
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ver vrij bij het aanbieden van arbeidscontracten in die zin, dat er geen
voorschriften zijn of een arbeidscontract voor bepaalde dan wel voor
onbepaalde tijd wordt aangegaan. Wel zijn er in tal van cao's voorschriften op dit punt te vinden.
Voor wat het punt van de externe flexibiliteit betreft, zijn enkele ontwikkelingen te melden. In de eerste plaats is er het streven van de werkgever om de cirkel van het vaste personeel zo Hein mogelijk te houden.
Het betreft hier mensen die dikwifts langjarig met een contract voor onbepaalde tijd aan de onderneming verbonden zijn, en die de kern van
het personeel van de onderneming uitmaken. Is een werkgever bij een
reorganisatie gedwongen om uit deze personeelsgroep mensen te ontslaan, dan is dat doorgaans duur. Mensen met een lang dienstverband
die om die reden ook een zekere leeftijd hebben bereikt, hebben bij een
reorganisatie-ontslag waar zij zelf niets aan kunnen doen, recht op een
afvloeiingsregeling die is gerelateerd aan de duur van het dienstverband
en hun leeftijd. Dit is mede een van de redenen waarom dit gedeelte van
het personeel zo klein mogelijk wordt gehouden. Niettemin heeft, zoals
boven al genoemd, in Nederland ruim tachtig procent van de beroepsbevolking een contract voor onbepaalde tijd met zijn werkgever.
Naast het in dienst hebben van personeel voor onbepaalde tijd, bestaat, zoals gezegd, ook de mogeliftcheid personeel in dienst te nemen
voor bepaalde tijd, dat wit zeggen voor de duur van een kalenderperiode
(zes maanden, een jaar en dergelijke) of voor een op andere wijze vast te
stellen beperkte periode (bij voorbeeld voor de duur van de ziekte van
een andere werlcnemer). Het is met name op dit punt, dat voorstellen
voor wetgeving aanhangig zijn om hier voor werkgevers grotere flexibiliteit te bereiken.
De nationale wetgeving bevat thans bescherming van werknemers tegen het voortdurend verlengen van contracten voor bepaalde tijd met
weer een periode voor bepaalde tijd. De werkgever is vrij Um een contract voor bepaalde tijd te sluiten, maar verlengt hij een dergelijk contract, dan is het einde van het verlengde contract voor bepaalde tijd
gebonden aan beschermingsregelen. Zo dient de werkgever voor de opzegging van een dergelijk verlengd contract een vergunning te hebben
van de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening.
In het wetsvoorstel Flexibiliteit en Zekerheid, waarover regering en
Stichting van de Arbeid overeenstemming hebben bereikt, wordt bier
meer vrijheid aan de werkgevers gegeven. Volgens het voorstel heeft de
werkgever de mogelijkheid om ten minste drie keer, tot een maximum
van drie jaar, een contract voor bepaalde tijd te sluiten, hetwelk van
rechtswege eindigt. Het vereiste van toestemming van de Regionaal
Directeur van de Arbeidsvoorziening komt derhalve te vervallen. De verwachting is dat werkgevers van deze mogeliftcheid gebruik zullen maken
en meet mensen een contract voor bepaalde tijd zullen aanbieden. Het is
thans reeds gebruikelijk Um aan nieuwe personeelsleden eerst een contract voor bepaalde tijd, bij voorbeeld een jaar, aan te bieden, alvorens
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men beoordeelt of een contract voor onbepaalde tijd aan de orde kan
komen.
Hoewel er in Nederland een aparte regeling voor de proeftijd bestaat,
wordt op deze wijze het contract voor bepaalde tijd gebruikt om een Iangere proefperiode te hebben dan de regeling omtrent de proeftijd toestaat. De regeling omtrent de proeftijd kent immers slechts een periode
van twee maanden als maximum proeftijd. Met gebruikmaking van de
bestaande regels is vrijwel standaard geworden dat een werknemer eerst
voor een beperkte periode in dienst wordt genomen, waarbinnen nog
weer een proeftijd van twee maanden wordt afgesproken. In de proeftijd
kan de werkgever zonder enig gevaar voor een schadevergoedingsactie
de arbeidsovereenkomst beeindigen.
Wordt door de op stapel staande wetgeving de tweede schil van het
personeelsbestand van de werkgever flexibel nu de mogelijkheid tot verlenging van contracten voor bepaalde tijd wordt verruimd, in de derde
schil komt meer zekerheid voor de werknemers. Deze schil, zoals gezegd
bestaande uit oproep- en afroepcontractanten en uitzendkrachten, heeft
tot nu toe een zwakIce rechtspositie. Voor oproep- en afroepkrachten
worden vele constructies gebruikt, waaronder het meest populair is het
zogenaamde nul-urencontract. Dit bekent dat met een oproepkracht een
zogeheten oproepovereenkomst wordt gesloten, waarin wordt afgesproken dat de oproepkracht op verzoek van de werkgever komt werken,
maar het contract geeft aan de werkgever tevens de mogelijIcheid om een
oproepkracht helemaal niet op te roepen (nul uren).
Als de oproeplcracht niet opgeroepen wordt, derhalve niet werkt, is er
ook geen vergoeding/salaris verplicht. Pieken en dalen in de productie
van de werkgever worden aldus opgevangen met een categorie flexwerkers, die van te voren niet weet hoeveel uur men de volgende week
zal werken. Tevens is niet altijd zeker of de gesloten oproepovereenkomst
is te typeren als een arbeidsovereenkomst. Op dit punt nu ziet het wetsvoorstel Flexibiliteit en Zekerheid in een grotere rechtszekerheid voor de
oproepkrachten. Er wordt een artikel toegevoegd aan de definitie van de
arbeidsovereenkomst (art. 7:611a en b BW), waarvan de essentie is dat
mensen die gedurende een bepaalde periode (drie maanden) regelmatig
hebben gewerkt voor een werkgever, worden vermoed een arbeidsovereenkomst met die werkgever te hebben.
Aldus wordt in de wet een rechtsvermoeden vastgesteld met betrekking tot de aard van de arbeidsrelatie. Tevens wordt een rechtsvermoeden opgenomen omtrent de omvang van de arbeidsduur. Voor de bepaling van de arbeidsduur wordt gekeken naar de periode (drie maanden)
en de gemiddelde feitelijke arbeidsduur per maand. Aldus wordt aan,
wat in Duitsland genoemd wordt Arbeiterahnliche Personen', een rechtspositie verschaft die gelijk te stellen is met die van werknemers. Tevens
zullen de hierboven vermelde nul-urencontracten tot het verleden behoren. Volgens het voorstel heeft een oproepkracht een minimum aanspraak op loon voor drie uur per oproep, ongeacht of er daadwerkelijk
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drie uur is gewerkt. Voorwaarde is we!, dat een arbeidsduur van veertien
uur of minder is afgesproken, de tijdstippen waarop gewerkt wordt niet
zijn vastgesteld, dan wel de arbeidsduur niet of niet eenduidig is overeengekomen. Door opname in de wet van weerlegbare rechtsvermoedens, door het leggen van een bodem in de loonbetalingsverplichting en
het uitbannen van nul-urencontracten, en door het beperken tot een
maximum van zes maanden van de afwijking van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever voor flex-werkers, hebben de laatsten een betere
positie te verwachten.
Ook de tweede grote groep in de derde schil, de uitzendlcrachten, hebben een verbetering van hun rechtspositie in het vooruitzicht. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regelen ter zake het uitzendwezen. Voor wat het publiekrecht
betreft, geldt een vergunningsysteem: uitzendbureaus dienen te beschikken over een vergunning van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op dit punt wordt flexibilisering bereikt doordat het
vergunningsvereiste wordt afgeschaft. In lijn met het in juni 1997 vastgestelde hernieuwe ILO-Verdrag 96 inzake private employment agencies
wordt het uitzend-wezen geliberaliseerd. Wel zullen nog enkele wettelijke voorschriften bestaan gericht aan het adres van uitzendbureaus,
zoals bij voorbeeld het belangrijke loonverhoudingsvoorschrift (lonen
van uitzendkrachten dienen hetzelfde te zijn als de lonen die in de betreffende branche of onderneming voor dat type werk worden betaald)
en het zogeheten onderlcruipersverbod (uitzendlcrachten mogen niet
worden ingezet ter vervanging van stakende werlcnemers in geval van
een arbeidsconflict).
In de tweede plaats valt te wijzen op de privaatrechtelijke situatie van
uitzendkrachten. Deze situatie heeft sinds een reeks van jaren voor juridische disputen gezorgd. Heeft een uitzendkracht een arbeidsovereenkomst, en zo ja, met wie is bier een telkens terugkerende vraag geweest.
De heersende leer gaat uit van een tweefasenleer. Door de inschrijving
bij het uitzendbureau ontstaat tussen uitzendkracht en uitzendbureau
een contractuele band, een zogenoemde voorovereenkomst. Na aanvaarding van werk bij een opdrachtgever ontstaat tussen uitzendbureau en
uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Geeft de opdrachtgever te kennen de uitzendlcracht niet meer nodig te hebben, dan
wordt deze door het uitzendbureau teruggenomen en wordt bekeken of
een nieuwe uitzending mogelijk is.
Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel Flexibiliteit en Zekerheid is nu, dat aan de onzekerheid over de rechtspositie van de uitzendlcracht een einde worth gemaakt. Aan het hoofdstuk in het Burgerlijk
Wetboek over de arbeidsovereenkomst wordt een nieuwe afdeling toegevoegd onder de kop 'Bijzondere bepaling ter zalce van de uitzendovereenkomse. In een nieuw artikel (art. 7:690 BW) wordt gesteld dat de
uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werIcriemer
door de werkgever in het kader van uitoefening van beroep of bedrijf van
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de werkgever ter beschilddng wordt gesteld van een derde, om krachtens
een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten
onder toezicht en leiding van die derde.
Hiermee wordt een langjarige discussie afgesloten en wordt vastgesteld in de wet dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is.
Deze regeling geldt ook voor het uitlenen, detacheren of te werk stellen
van personeel in het kader van een arbeidspool. Wel zijn nog enkele bijzondere regelen gesteld ter bescherming van de flexibiliteit van het
uitzendwezen. De essentie van deze regelen is dat de bescherming van
de uitzendlcracht eerst aanwezig zal zijn na het eerste halfjaar van uitzending. Uitgangspunt van de hele regeling is, dat een uitzendkracht meer
een positie moet innemen, vergelijkbaar met die van een gewone werknemer, naarmate de uitzendkracht !anger voor een uitzendbureau heeft
gewerkt.
Concluderend ter zake de mogelijkheden voor externe flexibiliteit,
moet worden vastgesteld dat als gevolg van op stapel staande wetgeVing
in Nederland gebruikmalcing van externe arbeidskrachten enerzijds
moeilijker en anderzijds gemalckelijker wordt. Het wordt gemaldcelijker
om met werknemers contracten voor bepaalde tijd te sluiten en die enkele malen tot een maximum van drie jaar te verlengen. Het wordt daarentegen lastiger om zonder al te veel werkgeversrisico's oproeplcrachten
te laten werken, nu hier in de wet een rechtsvermoeden wordt opgenomen dat deze mensen worden geacht een arbeidsovereenkomst te hebben. Voor uitzendbureaus ontstaan meer verplichtingen ter zake van de
door hen ingezette vaste uitzendlcrachten.
Interne flexibiliteit

Om tal van redenen kan in een onderneming de vraag aan de orde
komen in hoeverre er voor de werkgever mogelijkheden bestaan om bij
voorbeeld het safaris van de werknemer te verlagen, de functie van de
werlcnemer te wijzigen, de arbeidsduur of de uren waarop gewerkt wordt
te veranderen, de werknemer op of in een andere plaats te laten werken
of nog andere vormen van flexibiliteit ten aanzien van het zittende personeel.
Hier belanden we in een onderdeel van het arbeidsrecht, waar vooral
vage wettelijke normen, die door de rechter moeten worden ingevuld, de
toon zetten. Het uitgangspunt voor de benadering van de hier gestelde
problemen is enigszins afhankelijk van de vraag of men een aanhanger is
van de contractuele dan wel de institutionele leer. Gaat men ervan uit
dat de individuele arbeidsverhouding vooral als een contractuele rechtsrelatie moet worden gezien, dan zal de nadruk worden gelegd op de instemming van de werknemer met wijzigingen in de arbeidsverhouding.
Voor een contract zijn immers twee partijen nodig en wijziging van een
een keer afgesloten contract is slechts met de instemming van beide partijen rechtsgeldig.
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Daar staat tegenover de institutionele benadering, waarbij niet zozeer
het contract, als wel de deelneming aan een arbeidsorganisatie kern is
van de arbeidsverhouding. Door het sluiten van een arbeidscontract verschaft de werknemer zich een toegangskaartje tot een arbeidsgemeenschap. Hij weet van tevoren dat in een arbeidsgemeenschap dikwijIs de omstandigheden veranderen, en met het oog op dat gegeven
dient hij bereid te zijn ook zijn eigen positie aan te passen. Een beroep
op de letter van zijn contract zal hem bier minder snel baten, als de
werkgever zich beroept op de noodzaak van wijziging van de arbeidsorganisatie, waarvoor het arbeidscontract slechts een ticket betekent.
De jurisprudentie leert dat in concrete gevallen wordt uitgegaan van
een combinatie van deze beide benaderingen. Daarbij hangt het overigens wel af van het onderwerp dat aan de orde is. Zo is een eenzijdig
door de werkgever door te voeren salarisverlaging in Nederland doorgaans niet mogelijk. De meeste werknemers hebben een naar tijdsduur
vastgesteld salaris. Het is niet mogelijk orn, indien bij voorbeeld een
werlcnemer in een bepaalde maand minder heeft gepresteerd, aan het
einde van die maand het salaris te halveren.
Meer mogelijkheden bestaan er op het gebied van taakwijziging, overplaatsing en functieverlaging. Bij al deze onderwerpen is de hoofdregel
dat de werkgever zich dient te gedragen als een goed werkgever (art.
7:611 BW). Goed werkgeverschap brengt mee dat een werknemer geen
andere taken krijgt opgedragen dan die, waarvoor hij in dienst is genomen, tenzij een werknemer tegen wijziging daarvan in redelijlcheid geen
bezwaar kan maken. Ookbij overplaatsing en functieverlaging geldt, dat
een werkgever hele goede argumenten moet hebben waartegen de werknemer in redelijkheid geen bezwaar kan maken, wil de werkgever dergelijke wijzigingen kunnen doorvoeren. In de praktijk zal dit met zich meebrengen dat deze en dergelijke wijzigingen niet gemalckelijk zijn door te
voeren.
Niettemin bestaan er in de jurisprudentie voorbeelden van werknemers, van wie de functie is gewijzigd, of van wie de plants waar de arbeid
werd vervuld, is veranderd. In het hierboven al enkele malen vermelde
wetsvoorstel Flexibiliteit en Zekerheid worth ook op dit punt de vrijheid
van de werkgever enigszins ingeperkt. lk doel bier op de mogelijkheid
voor de werkgever om in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig
wijzigingsbeding op te nemen. Op grond van rechtspraak van de Hoge
Rand is een dergelijk beding mogelijk (HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 335).
De werkgever kan derhalve bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst
een beding opnemen dat de inhoud van de arbeidsovereenkomst eenzijdig door de werkgever kan worden gewijzigd. De werknemer geeft dan
reeds bij de aanvang van het arbeidscontract de mogelijkheid van verzet
tegen wijziging van de arbeidsovereenkomst op.
In een onderdeel van het wetsvoorstel Flexibiliteit en Zekerheid wordt
deze mogelijkheid voor de werkgever ingeperkt. Op zichzelf blijft de mogelijkheid van het overeenkomen van een eenzijdig wijzigingsbeding be-
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staan, doch gebruikmalcing hiervan is slechts mogelijk, indien de werkgever daartoe zwaarwichtige belangen kan aanvoeren waartegen het
redelijk belang van de werknemer wegvalt. Interessant is hierbij op te
merken dat in veel ondernemingen naast de cao nog andere collectieve
arbeidsvoorwaardenregelingen bestaan, die deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Ook in deze collectieve regelingen voorkomende.
eenzijdige wijzigingsbedingen blijven geldig, maar dienen evenzeer te
voldoen aan het belangrijke vereiste dat in de praktijk slechts bij zwaarwichtige belangen van de werkgever eenzijdige wijziging mogelijk is. Een
dergelijke zwaarwichtige reden wordt vermoed aanwezig te zijn als de
ondernemingsraad heeft ingestemd met de wijziging. De verwachting is
dat deze nieuwe regeling van eenzijdige wijzigingsbedingen nog tot de
nodige jurisprudentie aanleiding zal geven.
Voor wat betreft de interne flexibiliteit moet de conclusie luiden dat de
wetgever hier met gebruikmaking van vage normen als goed werkgeverschap, redelijkheid en billijkheid, vooral de rechter heeft aangewezen als
nadere regelsteller. We bevinden ons hier in een grijs gebied waar in de
toekomst nog meer helderheid zal moeten worden geschapen.
Bescherming van werknemers

Een van de belangrijkste pijlers van het arbeidsrechtelijk paradigma is de
bescherming van werlcnemers. Arbeidsrecht is `Schfitzreche, zeggen de
Duitsers en zo is het ook in Nederland. De paradigmatische bescherming
vindt haar grens in de economische noodzaalc tot flexibilisering. In de
samenspraak tussen sociale partners en regering is in Nederland de laatste jaren gezocht naar een nieuw evenwicht tussen het economisch belang van flexibilisering en het sociaal belang van werknernersbescherming. Het wetsvoorstel Flexibiliteit en Zekerheid is hiervan het
resultaat. De conclusie van dit overleg tussen sociale partners en regering brengt met zich mee, dat bescherming van werlcnemers een onveranderd uitgangspunt van het arbeidsrecht blijft. Het Nederlandse systeem van arbeidsrecht verstrekt aan diegene die valt onder de definitie
van de arbeidsovereenkomst een heel scala van beschermingsregelen.
Het meest opvallend hierbij is de uitkomst van de discussie over het
Nederlandse ontslagrecht. Nederland neemt wat dit betreft een tamelijk
unieke positie in binnen de Europese Unie. Het unieke wordt gevormd
door het gegeven dat er zowel een publiekrechtelijk als een privaatrechtelijk ontslagstelsel bestaat. Het ontslagrecht voorziet in de mogelijkheid
van een eenzijdige opzegging door de werkgever van het arbeidscontract
met de werknemer. Gaat de werknemer niet aldcoord met een dergelijke
opzegging van zijn arbeidscontract, dan is de werkgever verplicht een
vergunning te vragen aan de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (RDA) voor de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. Het betreft hier een preventieve toetsing van een voorgenomen ontslag door
een ambtelijke instantie. Het toetsingscriterium is 'de redelijkheid'.
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Dit publiekrechtelijk ontslagrecht is door Nederland overgenomen uit
de oorlogstijd (WO II) en speelde met name vlak na de oorlog een belangrijke rol om orde te brengen in de chaotische arbeidsmarkt. Hoewel
het bestaan van de ontslagvergunning vele malen is belcritiseerd, met
name ook van werkgeverskant, is het systeem tot de dag van vandaag
blijven bestaan. Meest opmerkelijk is dat ook de discussie over flexibiliteit en zekerheid niet tot de uitkomst heeft geleid dat de ontslagvergunning zal worden afgeschaft. Met name in de jaren tachtig hebben
de werkgevers verschillende malen gepleit voor de afschaffing van het
publiekrechtelijk ontslagstelsel, daarbij wfizend op de hoge transactiekosten die gepaard gaan met het ontslag dat via de RDA moet verlopen.
Hoewel het vereiste van een ontslagvergunning is blijven bestaan, heb ben werkgevers toch in de praktijk een andere manier weten te vinden
om met omzeiling van de RDA tot het einde van de arbeidsovereenkomst
te geraken. De Nederlandse wetgeving kende namelijk ook een mogelijkheid om aan de civiele rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst
te vragen. Deze mogelijkheid is reeds geschapen in 1907 en in 1953 nog
eens herzien. Met het oog op de geschiedenis van de totstandkoming van
deze regeling is volstrekt duidelijk dat het voor uitzonderingsgevallen
bedoeld is geweest. Met name voor de tussentijdse ontbinding van contracten voor bepaalde tijd. Geheel in strijd met deze totstandkomingsgeschiedenis en de bedoeling van de regeling is evenwel deze wettelijke
mogelijkheid tot grote Noel gekomen.
Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat bij voorbeeld in 1996 vijfenvijftigduizend ontslagen via een vergunning van de RDA zijn verlopen,
terwifi vfifenveertigduizend ontslagen direct door de kantonrechter zijn
goedgekeurd. Verschil tussen de RDA en de kantonrechter is vooral, dat
de laatste de werkgever kan verplichten een vergoeding aan de werknemer te betalen. Voordeel voor de werkgever is, dat kantonrechters doorgaans binnen zes weken op een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst beslissen, dat vaststaat welk bedrag aan de werknemer
moet worden betaald, en dat van de beslissing van de kantonrechter
geen hoger beroep mogelijk is. Ontslaat de werkgever daarentegen een
werlcnemer met een vergunning van de RDA, dan bestaat de mogelijkheld dat de werknemer nog langjarig kan procederen over de vergoeding
welke de werkgever moet betalen. De RDA kan per definitie geen beslissing over de hoogte van deze vergoeding geven, nu hij geen onafhankeIfike rechterlijke instantie is, maar een ambtelijke instantie (vergelijk art.
6 Europese Conventie voor de rechten van de mens).
De enorme opkomst van de rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft in Nederland ook een discussie doen ontstaan over
de hoogte van een afvloeiingsregeling, ook wel een gouden handdruk
genoemd. De discussie hierover is nog niet afgerond. Wells een felt dat
de kantonrechters zelf een landelijke regeling hebben vastgesteld, die als
uitgangspunt dient voor hun beslissingen omtrent afvloefingsregelingen.
Deze zogeheten 'kantonrechtersformule' geniet grote bekendheid in den
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lande en speelt uiteraard ook een rol bij de onderhandelingen tussen
werkgever en werknemer, voorafgaande aan een ontslag.
Hoewel het Nederlandse ontslagrecht op de buitenstaander een ingewikkelde indruk moet maken, lijkt het erop dat werkgevers via creatief
gebruik van de regels, welke door de rechters worden gesanctioneerd,
hun praktische weg in dit oerwoud hebben weten te vinden. Opmerkelijk
is, dat in de flexibiliseringsdiscussie de Nederlandse overlegeconomie
niet in staat is geweest tot vereenvoudiging en systematische verbetering
van het ontslagrecht. De prijs die hiervoor betaald moet worden, is vermoedelijk een toename van het aantal contracten voor bepaalde tijd en
een toename van uitzendwerk en andere vormen van flex-arbeid. Hoe
moeilijker en kostbaarder het is om personeel in vaste dienst in geval van
bij voorbeeld een reorganisatie te ontslaan, hoe aantrekkelijker het is
voor een werkgever om gebruik te maken van flexibele arbeidskrachten.
Uit de literatuur en jurisprudentie zijn voorbeelden bekend van bedrijven, die na reorganisaties twintig of vijfentwintig procent van hun personeel uit flexibele arbeidslcrachten laten bestaan. De angst voor dure
sociale plannen en afvloeiingsregelingen ligt hieraan ten grondslag.
Conclusie
Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn geworden dat vele en intense
veranderingen hebben plaatsgevonden op het terrein van de sociale politiek en het sociaal recht. Vele malen is de afgelopen jaren gewaarschuwd voor een tweedeling in de samenleving, en voor negatieve gevolgen van een al te ver doorschietende flexibilisering. Tot slot van deze
bijdrage nog een enkel woord hierover. Eerst de flexibilisering. Interessant is waar te nemen dat in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in toenemende mate literatuur begint te verschijnen over de nadelen
van al te veel flexibiliteit. In het onlangs verschenen boek van Jeffrey
Pfeffer, The human equation; building profits by putting people first,
wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat werlcnemers geen losse, maar
juist vaste contracten lcrijgen. Aangetoond wordt met onderzoek dat de
best presterende ondernemingen in de VS die ondernemingen zijn, waar
het personeel loyaal is ten opzichte van de werkgever, omdat de laatste
hen een vaste betrekking biedt. In een vorig jaar verschenen boek The
hungry spirit, van Charles Handy (ondertitel: Beyond capitalism, a quest
for purpose in the modern world) wordt het belang benadrukt van 'trust'
tussen werkgever en werknemer. Een basaal vertrouwen in de
werkgever/werknemer-relatie is volgens Handy de kern van goed presterende werknemers, wat weer goed is voor de bedrijven waar ze in dienst
zijn, hetgeen weer gunstig uitwerkt ten opzichte van de economie in zijn
algemeenheid.
Hoewel in ons land de wetgeving Flexibiliteit en Zekerheid de Eerste
Kamer nog moet passeren, lijkt het er, gezien deze literatuur, op dat in de
VS de grens van flexibilisering bereikt is. Een tegenbeweging is in ieder
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geval in de literatuur kenbaar. Ook in Nederland is in het kader van de
employability-discussie het duurelement van de arbeidsverhouding benadrukt. Emploieerbaarheid van de werknemer is immers alleen te bevorderen wanneer die met een zekere rust kan werken aan zijn scholing,
vorming en ontwikkeling, welke ten goede komt van hemzelf maar ook
van zijn werkgever. Er heeft zich een ongekend proces van flexibilisering
en modernisering afgespeeld, maar de grenzen zijn bereikt.
Ten slotte de tweedeling. In de bijdrage van J.Th.I. van den Berg in dit
nummer van Justitie/e verkenningen wordt geconstateerd dat verdelende
rechtvaardigheid is eq. wordt vervangen door ruilrechtvaardigheid. In
mijn analyse staat dat gelijk aan het vervangen van de verzorgingsstaat
door de verzekeringsstaat. Van den Berg vraagt aandacht voor een groep
burgers die onvoldoende geequipeerd is om in de verzekeringsstaat het
hoofd boven water te houden. Vanuit de benadering van sociale grondrechten (recht op wonen, recht op werk, recht op inkomen, recht op gezondheid, enzovoort) moet er oog voor bestaan dat ook deze burgers,
waarbij consumentensoevereiniteit niet veel zegt, deel kunnen nemen
aan de samenleving. De tweedeling in de samenleving loopt niet alleen
langs de lijn wel of geen werk, wel of geen inkomen, en wel of geen gezondheid, maar zal vooral lopen langs de lijn wel of geen adequate opleiding. Bij de 'moeilijke groepen' op de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikten) is het springende punt
de niet bestaande of zeer gebrekkige aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt. Niet genoeg kan benadrukt worden hoezeer dit onderwerp
op de tweedelingsagenda moet komen staan. Discussies over een basisinkomen, een mini sociaal stelsel of andere methoden om de totale
arrnoedeval te voorkomen, zijn niet vruchtbaar zonder dear direct aan
vast te koppelen een even heftige als intensieve discussie over het recht
op voortdurende opleiding en scholing en vooral ook de realisatie van
dat recht. Len verzekeringsstaat die onvoldoende aandacht besteedt aan
de vorming en scholing van zijn burgers, verdient het niet langer de
steun te krijgen van die burgers.
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Solidariteit en selectie
Over (on)gelijkheid in de gezondheidszorg
mr. dr. P.C. Wel .

Pen oplettende reiziger door ons land kan al snel zien hoe veel professionele gezondheidszorg er wordt verleend. Aan de rand van grote steden
rijzen enorme ziekenhuizen op, zoals het AMC in Amsterdam, het AZU in
Utrecht of het Sint Antonius in Nieuwegein. Wat meer verscholen in bos
en duin liggen instellingen voor psychiatrische patienten, lichamelijk of
verstandelijk gehandicapten. Pen groot deel van de bevolking van die
grote totaalinstituten is de afgelopen jaren verhuisd naar nieuwbouw in
de stad: zo werd het grootste Nederlandse psychiatrisch ziekenhuis Santpoort ontmanteld en lcwamen de bewoners terecht in behuizingen in de
Amsterdamse regio (zie Vijselaar, 1997).
Wie door stad of dorp slentert ziet bordjes van thuiszorginstellingen,
instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (Riagg), beschermende woonvormen, gezinsvervangende tehuizen of medische
kinderdagverblijven. Buitenlandse bezoekers zullen zich verbazen over
de vele huisartsen, de 'poortwachters' van ons uitgebreide stelsel van
gezondheidszorg; veel landen kennen dit type dokter niet of nauwelijks.
Van de talloze fietsers zijn er heel wat die op weg zijn om thuiszorg of
mantelzorg te verlenen, voor het merendeel vrouwen. Want hoewel in de
top van de medische discipline mannen in het algemeen de dienst uitmaken, zijn de werkers-aan-de-basis in overgrote meerderheid vrouwen.
Van de dertienduizend medisch specialisten is ongeveer 20% vrouw,
maar in de veel grotere groep van tweehonderdduizend verpleegkundigen en ziekenverzorgenden ligt het aandeel van vrouwen rond de 90%
(zie Schrijvers, 1993, pp. 60 e.v.). Komrij typeerde Nederland ooit als een
'hels moeras', maar tegelijk is het een hoogontwilckeld zorgland. Wanneer alle voorzieningen in gedachten op elkaar gestapeld worden, ontstaat het beeld van 'een kathedraal van zorg' (Schrijvers, 1993).
Nederland zorgland
Om het stelsel te laten draaien zijn enorme bedragen nodig. Uit het Jaaroverzicht Zorg (10Z, TK 1997-1998,25604, nrs. 1-2) blijkt dat in 1997
ruim 64 miljard aan gezondheidszorg wordt uitgegeven, zes miljard meer
dan in 1993. Het grootste deel gaat naar de curatieve somatische zorg —
De auteur is universitair hoofddocent rechtstheorie, Juridisehe Faculteit Universiteit Utrecht.
Hij werkte enige tijd als hulpveriener in een psychiatrisch crisiscentrum en deed onderzoek
near de (rechts)positie van psychiatrische patienten. Hij dankt prof. mr . Tina Loenen voor
enkele tips.
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bijna 27 miljard - maar ook aan ouderenzorg (bijna twaalf miljard),
gehandicaptenzorg (bijna zes miljard) en geestelijke gezondheidszorg
(een kleine vijf miljard) wordt veel uitgegeven. Aan pillen en medische
hulpmiddelen besteden we met zijn alien ruim 6,5 miljard, terwijl preventieve zorg en thuiszorg goed zijn voor respectievelijk een miljard en
drie miljard.
Nederlandse, maar ook buitenlandse, experts spreken over het geheel
van prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg vaak met een nauw
verholen tevredenheid, soms zelfs trots. Die tevredenheid is begrijpelijk.
Het systeem levert gezondheidszorg van een relatief hoog kwaliteitsniveau en deze is - in vergelijkend perspectief - bovendien gemaldcelijk
en gelijk toegankelijk. Kenmerkend voor de Nederlandse gezondheidszorg is, dat het een vergelijkenderwijs 'egalitair' systeem is, waarin 'gelijke toegang' en een 'breed gedragen risicosolidariteit' richtinggevende
beginselen zijn.
Toch is er veel discussie over het beleid binnen deze sector. Soms kun
je je moeilijk aan de indruk onttrekken dat de talloze rapporten en adviezen voortkomen uit de behoefte de 'strijd om het beleid' maar weer eens
op te porren, terwip de praktijk van alledag zijn eigen gang gaat. Zo'n
cynische observatie is te oppervlalddg: de ontwildceling van de geneeskunde, de keuzen die daarbij gemaakt moeten worden en de bekostiging
van dit tomeloos dure stelsel roepen vragen op die te maken hebben met
'onze' fundamentele waarden en overtuigingen. In dit artikel zal ik enkele kwesties bespreken, die allemaal te maken hebben met de vraag of
'gelijke toegang' nu en in de toekomst wel gegarandeerd kan worden. Het
zal blijken dat de vragen 'kan het?' en 'mag het?' vaak nauw verweven
zijn.
In de eerste plaats ga ik in op een tweetal vraagstukken op macroniveau: kan een `tamelijk toekomstvast' verzekeringsstelsel worden ontworpen en is het nodig en mogelijk daarbij keuzes te maken - te selecteren - in het aanbod van zorg? Ten tweede richt ik me op enkele actuele
ontwilckelingen op meso- en microniveau: welke selectie-mechanismen
zijn in de huidige gezondheidszorg gangbaar en worden daarbij acceptabele, 'faire' criteria en procedures toegepast? Dit probleem spitst zich toe
in recente debatten over wachtlijsten en voorkeursbehandeling van
werknemers. Om deze problematiek in perspectief te kunnen plaatsen, is
het geboden in te gaan op de juridische en morele grondslag van het
gezondheids- en verzekeringsstelsel.
Turidische en morele basis

De Nederlandse Grondwet begint - zoals bekend - met een ogenschijnlijk heldere formulering van het gelijlcheidsbeginsel. De verschillen van
mening beginnen al snel, wanneer we ons afvragen wat de implicaties
zijn van dit als een vuurtoren oprijzende principe en deze rechtsnorm.
Gevallen zijn immers zelden aan elkaar gelijk. Onderscheid mag worden
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gemaakt aan de hand van 'relevante criteria' (zie Hirsch Bath in Mans,
1988), maar het is lastig te bepalen welke maatstaven ter zake doen.
Ogenschijnlijk neutrale maatregelen kunnen daadwerkelijk een discriminerend effect hebben: deze 'indirecte discriminatie' valt moeilijk op te
sporen en te bestrijden.
Toch is het constitutioneel verankerde gelijkheidsbeginsel - dat ook
door art. 26 van het Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVI3PR) wordt beschermd - zeker niet alleen van symbolisch belang. Het gelijlcheidsbeginsel wordt bij voorbeeld uitgewerkt in de
Mgemene Wet GeHike Behandeling, die discriminatie vanwege ras, sexe,
politieke overtuiging en dergelijke verbiedt en aan burgers juridische
actiemogelfilcheden biedt: bij de rechter en via een klachtprocedure bij
de Commissie Gelijke Behandeling.
Nog belangrijker is dat het gelijkheidsbeginsel een sterke priklcel en
inspiratiebron is bij het garanderen van een zo gelijk mogelijke toegang
tot essentiele maatschappelijke voorzieningen, zoals de gezondheidszorg. Met name in de gezondheidsrechtelijke literatuur wordt het 'recht
op gelijke toegang tot zorg' in het perspectief van art. I van de Grondwet
geplaatst (zie bij voorbeeld Leenen, 1996, pp. 105 e.v.).
Van rechtstreeks belang voor de gezondheidszorg is met name art. 22
lid 1 Grondwet dat stelt dat de 'overheid maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid'. Het gaat hier om een sociaal grondrecht.
Terwill de ldassieke grondrechten, die betreldcing hebben op de 'verticale' relatie tussen overheid en burger, een duidelijk profiel hebben en in
principe rechtstreeks in rechte afdwingbaar zijn, ligt dat bij de sociale
grondrechten veel lastiger. In de juridische doctrine stelt men dat hier
sprake is van een 'instructienorm', die een 'inspanningsverplichting' oplegt aan de overheid. Wanneer de overheid zich van deze plicht met 'een
'antic van Leiden' zou afmaken, bezitten burgers of organisaties geen
directe juridische instrumenten om de onwillige staat tot ander gedrag
aan te zetten. Wel kan uiteraard via de politieke fora (parlement) druk
worden uitgeoefend. In de toelichtende stukken bij de laatste Grondwetswijziging is gesteld dat de overheid er naar moet streven de maatschappelijke werkeliffcheid zo veel mogelijk in overeenstemming te doen
zijn met de in het sociale grondrecht vervatte norm (zie hierover uitgebreider Heringa, 1989; Van de Luytgaarden, 1993; Alkema, 1995). Bovendien zou het sociale grondrecht een bescherming moeten bieden tegen
(ondoordachte) intrekking van wetgeving die het grondrecht nu al vastlegt (een gelet op het vervolg van dit essay relevante functie).
Er is dus een verschil in (rechts)kracht en afdwingbaarheid tussen de
klassieke en de sociale grondrechten. Het is echter de vraag hoe zwaar dit
juridisch-dogmatische tekort weegt. Het sociale grondrecht op gezondheidszorg werd bij de laatste Grondwetswijziging van 1983 in onze constitutie opgenomen. In de periode die daaraan voorafging waren al tal
van wettelijke regelingen totstandgekomen, waarin aan Nederlandse
burgers 'hard e' rechten waren toegekend. Voorbeelden zijn de
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Ziekenfondswet, die een verplichte werknemersverzekering invoerde, de
Wet Toegang Ziektekostenverzekeringen (WTZ) en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AVVBZ), die een volksverzekering inhoudt voor
moeilijk of niet verzekerbare gezondheidsrisico's, met name voor langdurige verpleging, verzorging of behandeling.
Om het belang van deze wetten aan te geven lcijken we nog een keer
naar de cijfers over 1997: via de AWBZ werd 24 miljard van de kosten gedekt, via de Ziekenfondswet 23 miljard en via particuliere verzekeringen
slechts negen miljard. De wetgeving rond de ziektekostenverzekeringen
- die veel uitvoeringsregelgeving kent - is maar een onderdeel van een
veel omvangrijker rechtsgebied: het bestuurlijk gezondheidsrecht. Via
een scala aan wetgeving stuurt en reguleert de overheid onder meer het
totstandkomen van voorzieningen (Wet Voorzieningen Gezondheidszorg), de prijsstelling (Wet Tarieven Gezondheidszorg) en het toezicht op
de lcwaliteit (Wet Kwaliteit Zorginstellingen). De daadwerkelijke uitvoering en dienstverlening vindt overigens traditioneel plaats door de privaatrechtelijke instellingen in het maatschappelijk middenveld (zie daarover recent Graat, 1998).
Impliciet, zonder er al te veel moreel of ideologisch geladen woorden
aan te spenderen, was via deze algemene wetgeving in de jaren zestig en
zeventig een stelsel van gezondheidszorg(financiering) geschapen,
waarin gelijke toegang en delcking van zware, onverzekerbare risico's waren 'ingebakken'. De plechtige vastlegging in de Grondwet was zo bezien
niet meer dan een juridische codificatie van een al gegroeide situatie.
Een uitgebreide variant van risicosolidariteit was not with a cry, but
with a whisper de facto tot stand gekomen. Nog steeds is er een brede
consensus, al wordt de afgelopen tien, vijftien jaar af en toe expliciet de
vraag opgeworpen, wat deze solidariteit nu eigenlijk betekent en waarop
ze berust. Van der Wal (1988) meent dat dit verzekeringsstelsel vooral
gezien moet worden als 'belangensolidariteit': de `risicodekking door
risicodeling' onder hoede van de staat kan verklaard worden door het
parallel lopen van belangen binnen een nationale gemeenschap, die in
staat is de financiele middelen te fourneren. Het is echter, bij nadere beschouwing, een afgedwongen solidariteit. Wanneer het stelsel om wat
voor reden onder druk komt te staan, is belangensolidariteit als morele
grondslag niet voldoende stevig. Dan zal een relatie moeten worden gelegd met de achterliggende 'humanitaire solidariteitc het besef dat we
moeten instaan voor anderen die buiten hun schuld door de harde slagen van de onbarmhartige natural lottery worden getroffen. Of in een
ander begrippenkader: een rechtendiscours kan niet zonder ondersteuning door een zorgethiek (zie Reinders, 1996 en Tronto, 1993).
Zulke humanitaire solidariteit (of onderlinge zorg) is allesbehalve vanzelfsprekend. Ze is in een grootschalig verzekeringsstelsel precair, omdat
ze dan berust op een morele loyaliteit met betreklcelijk anonieme anderen. Het niet vanzelfsprekende van onze inheemse vorm van georkestreerde en gereguleerde risicosolidariteit springt in het oog, wanneer we
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de Nederlandse situatie vergelijken met die in de Verenigde Staten. Hoewel het kostenniveau en de gemiddelde medische consumptie in Amerika aanmerkelijk hoger liggen dan in Nederland, is een groot deel van de
Amerikaanse bevolking verstoken van risico-dekking. Ruim vfiftig miljoen Amerikanen (20 a 25%) zijn onverzekerd, terwiff een groot aantal
anderen sterk onderverzekerd zijn. Plannen voor een algemeen
verzekeringsprogramma (decent minimum health-care) lopen steeds
vast op weerzin tegen te sterke overheidsbemoeienis, die door sommige
politieke filosofen (zoals Nozick) wordt gerechtvaardigd met een 'libertaire' maatschappijvisie (zie Beauchamp en Childress, 1994, pp. 334 e.v.)
Keuzen en selectie op macro-niveau
Wie de rijkgevulde opiniepagina's en de vele discussieprogramma's volgt,
treft regelmatig de verzuchting aan: mag alles wat kan? In een adem is er
een tweede vraag: kunnen en willen we alles betalen wat technisch mogelijk is? Het zijn deze twee vragen - met een accent op de tweede - die
beleidsmakers en raadgevers al meer dan een decennium bezighouden.
In 1987 publiceerde een commissie onder voorzitterschap van Philipstopman Dekker een invloedrijk rapport over de toekomstige financiering
van de gezondheidszorg. De titel Bereidheid tot verandering gaf al aan
dat deze denk- en doetank een tamelijk drastische koerswijziging geboden achtte. Het verschil tussen ziekenfonds- en particuliere verzekeringen zou moeten worden opgeheven: er zou een wettelijk vastgelegd
basispalcket moeten komen. Voor bijzondere voorzieningen (buiten het
basispaklcet) zouden burgers zich zelf bij particuliere verzekeraars kunnen bijverzekeren. Om een effectiever kostenbewustzijn te stimuleren,
zou een gereguleerde concurrentie tussen zorgverzekeraars mogelijk
moeten worden gemaakt. Uitsluiting van voorzieningen kon, in het planDekker worden voorkomen, door verzekeraars een wettelijke acceptatieplicht op te leggen.
De achtergrond van deze plannen was tweeerl ei. Allereerst constateerde men in brede Icing dat de ongebreidelde groei van medische
technologie, geavanceerde behandelmethoden en de groeiende zorgbehoefte van een vergrijzende bevollcing de kosten van de gezondheidszorg op een onbeheersbare wijze opjoegen. Het zou een misverstand zijn
hier alleen een soort 'dokterscomplot' te veronderstellen. Vaak zijn mondig en beter geffiformeerd geraakte patienten het leidend voorwerp'; zij
dringen bij voorbeeld bij eerste lijns-hulpverleners aan op verwijzing
naar medisch specialisten, terwiff de verwijzers van zo'n volgende stap
niet of nauwelijks hen verwachten.
Een tweede diagnose was dater voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders (veel) te weinig prilckels waren voor efficient handelen met een
zo laag mogelijke kostprijs. Dat over een breed front een probleembesef
was ontstaan bleek uit een reeks rapporten van politieke partijen en
adviesorganen (zoals de Gezondheidsraad en de Nationale Raad voor
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Volksgezondheid) waarin de noodzaak tot het maken van keuzen en het
stellen van grenzen werd onderstreept. Op een of andere manier zou aan
het uitdijend heelal van voorzieningen een halt moeten worden toegeroepen en moest een nieuw evenwicht tussen overheid en markt worden
gevonden. Maar hoe?
Stelselherziening en keuzestrategieen

Toen staatssecretaris Simons in 1989 aantrad, liet hij al snel weten de
hoofdlijnen van het plan-Dekker te willen in- en doorvoeren. Er zou een
brede volksverzekering moeten ontstaan, waarbij het verschil tussen
ziekenfonds- en particulier verzekerden zou wegvallen. De AVVBZ zou
stapsgewijs worden uitgebreid, waarbij de zorgaanspraken breed zouden
worden omschreven. In de polissen van de 'zorgverzekeraars' (zoals de
traditionele ziekenfondsen en de particuliere verzekeraars gingen
heten), zouden de rechten van verzekerden specifieker kunnen worden
omschreven. De zorgverzekeraars kregen meer vrijheid in het contracteren met zorginstellingen en individuele hulpverleners. Al met al zou
enige ruimte worden geschapen voor 'gereguleerde concurrentie'
(managed cornpetition). Dit gold nog sterker voor de voorzieningen die
buiten het basispalcket zouden vallen, waar de markt vrijwel geheel
geliberaliseerd moest worden.
De ene lijn in Simons' hervormingsstreven was dus een voor Nederlandse begrippen drastische reconstructie van het verzekeringssysteem.
Maar hoe kon de omvang van het basispaldcet worden vastgesteld? Daarover liet de door Simons geinstalleerde commissie-Keuzen in de zorg
(beter bekend als de commissie-Dunning) in 1991 haar licht schijnen.
Deze commissie was van mening dat nu het moment rijp was om op een
weloverwogen en zo rationeel mogelijke wijze te beslissen over wat wel
en wat niet in het basispaldcet zou vallen. Zij ontwikkelde een systematiek om te ldezen. Eerst zou moeten worden bepaald wat noodzakelijke
zorg is, daarna moest getoetst worden aan de criteria werlczaamheid en
doelmatigheid. Tenslotte zou de vraag aan de orde moeten komen, voor
welke voorzieningen de burgers zelf het risico zouden moeten dragen.
Deze gedachtengang werd handzaam samengevat in de befaamd geworden 'trechter van Dunning' (figuur 1).
De commissie was er zich van bewust dat het onmogelijk is zonder
kompas te kiezen. Dat moet onontkoombaar gebeuren vanuit een normatief kader. Het rapport Kiezen en delen koos de zogenaamde
`gemeenschapsgerichte benadering' als uitgangspunt. Gezondheid wordt
omschreven als de `mogelijIcheid voor ieder lid van de gemeenschap om
normaal te kunnen functioneren zoals dat op dit moment in de Nederlandse samenleving geldt'. Op basis van deze benadering omschrijft het
rapport `voorzieningen voor hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen'
als de meest noodzakelijke: care-voorzieningen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en psychiatrische en psychogeriatrische
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Figuur 1: Trechter van Dunning
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Bran: Commissie Keuzen in de zorg, 1991, p. 39

patienten hebben de eerste prioriteit. Daarna volgt de zorg gericht oci het
behoud of herstel van gezondheid, zoals spoedeisende heelkundige zorg,
bestrijding van infectieziekten en preventie. Ook medische faciliteiten
die ernstige gezondheidsschade op langere termijn zouden kunnen
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voorkomen (hartziekten, kanker, chronische aandoeningen) horen in het
basispaldcet. Daarna ontstaat echter een grijze zone, waar belangenafwegingen en keuzes mogelijk en nodig zijn.
De tamelijk abstracte gedachtengang wordt geconcretiseerd aan de
hand van een aantal voorbeelden: homeopatische geneesmiddelen vallen buiten het basispakket, omdat de werlczaamheid onbewezen wordt
geacht, over fysiotherapie en in-vitro fertilisatie bestaat gerede twijfel.
Met deze illustraties wilde de commissie klaarblijkelijk de boodschap
inscherpen dat het bij keuzen in de zorg niet om vrijblijvende luchtfietserij gaat.
Dit signaal-aan-de-praktijk gaf de commissie ook door haar aanbeveling de toelating van nieuwe medische behandelmethoden veel strikter
te beoordelen (op een zelfde wijze als de toelating van geneesmiddelen)
en door pas gentroduceerde innovaties veel indringender dan tot nu toe
te onderzoeken en te toetsen, een advies dat tot nu toe maar zeer ten
dele is opgevolgd.
Impasses en ideeen

Hoewel Simons' hervormingsdrift in het begin veel bijval kreeg en het
rapport-Dunning druk werd besproken, liep the implementation game
rond de stelselherziening bepaald niet soepel. Het omlijnen van zorgaanspraken riep politieke verdeeldheid op en de benodigde wetswijzigingen bleken veel lastiger dan aanvankelijk was voorzien. Bovendien
bestond veel bezorgdheid over de uiteindelijke inkomenseffecten bij de
bevolldng. Het verzet in het hecht georganiseerde 'veld' van de gezondheidszorg - een terrein van taaie koepels - nam gaandeweg toe. Simons
zelf nam - bij het stranden van zijn plannen - de wijk uit de Haagse politiek.
Toen in het huidige kabinet-Kok het roer werd overgenomen door een
nieuwe minister, liet zij weten het rustig aan te willen doen: mevrouw
Borst wilde het accent leggen op `zorginhoudelijke' vraagstukken. Weliswaar werd het streven naar een verandering van de verzekerings- en
financieringsstructuur niet helemaal overboord gezet, maar het motto
werd: zachtjes-aan of- in bestuurskundig vakjargon -: de wijziging zou
'incrementeel' moeten worden gerealiseerd. Het streefdoel kan als in tabel 1 worden weergegeven:
In de afgelopen kabinetsperiode is aan een daadwerkelijke reconstructie niet veel gebeurd. De politieke aandacht voor het drastisch opschudden van het bed van de gezondheidszorg is sterk verflauwd. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de problematiek verdwenen is.
Dat bleek medio 1997 toen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een dik rapport publiceerde, waarin de draden van Dekker,
Dunning en Simons weer worden opgenomen en op een eigen wijze tot
een beleidsweefsel worden gemaakt. De WRR vindt het nodig de stilte
rond een nieuw ziektekostenstelsel te verbreken, omdat de vaak vanzelf-
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Tabel 1: De drie compartimenten van het zorgstelsel met de beoogde wijze
van marktordening (volgens minister Borst)
Compartiment

Financiering

Uitvoering

Ordeningsprincipe

1. Langdurige en
onverzekerbare zorg

AWBZ

Regionale
zorgkantoren

Overheidsregulering van
aanbod en
prijzen

2. Kortdurende,
noodzakelijke
curatieve zorg

ZFW, Vt/TZ,
particuliere
verzekering

Ziekenfondsen
en particuliere
verzekeraars

Gereguleerde
marktwerking
(Dekker-model)

3. Luxe en/of voor
iedereen betaalbare
zom

Particuliere
verzekering

Ziekenfondsen
en particuhere
verzekeraars

Vrije marktwerking

Bron: Schur, 1997, p.43

sprekend aangenomen risicosolidariteit door een aantal ontwilckelingen
daadwerkelijk onder druk komt te staan. Allereerst verschuift de ziektelast naar een steeds hogere leeftijdsgroep. Nu het verzekeringsstelsel
enige concurrentie mogelijk maakt, wordt het voor jonge, gezonde burgers aantreldcelijk en mogelijk zich tegen lagere premies te verzekeren.
De solidariteit tussen de generaties komt op het spel te staan.
In de tweede plaats ontwiklcelt zich binnen de huidige geneeskunde
een steeds verfijnder diagnostisch instrumentarium, met name voor later in het leven opduikende kwalen en handicaps. Met behulp van genetische tests kan men in steeds meer gevallen het latere levenslot voorspellen, terwijI in toenemende mate aanwijzingen voor ernstige ziektes
kunnen worden opgespoord, ver voordat zich de eerste symptomen
voordoen. Omdat verzekeraars in principe kunnen beschikken over geavanceerde test-methoden, nemen de mogelijlcheden tot risicoselectie
navenant toe. Dit probleem is lcnellend, wanneer zorgverzekeraars meer
marktgericht gaan opereren en 'gewond schadeverzekeraars worden.
Voor schadeverzekeraars is het indelen in risicogroepen, het aanbrengen van premiedifferentiatie en het eventueel uitsluiten van te zware of
onoverzienbare risico's de gewoonste zaak van de wereld. Ook op dit moment zijn zorgverzekeraars (die in toenemende mate deel uitmaken van
grate commerciele verzekeringsconcerns) al in staat op basis van hun
eigen gegevensbestanden trefzekere en preciese risicoprofielen te maken, die het in potentie mogelijk malcen zware risico's ongelijk te behandelen. Zulke risicoselectie stuit op morele bezwaren, maar het is de vraag
of de huidige wetgeving in alle gevallen voldoende tegenwicht biedt (zie
voor een uitgebreide bespreking: Vedder, 1995; Ippel, 1996).
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De WRR wijst er telkens op dat de gangbare, stilzwijgende risicosolidariteit door de staat via wetgeving is afgedwongen. Om een gelijke
toegang tot de zorg in de toekomst te waarborgen, zal de overheid een
centrale rot moeten (blijven) vervullen. Er is geen enkele andere actor die
dat kan. Daarbij moet volgens dit rapport beseft worden dat kostenreductie door doelmatiger werken nog maar in beperkte mate mogelijk
is, terwijl in eerdere rapporten, zoals dat van Dunning en Medisch handelen op een tweesprong (Gezondheidsraad, 1992) nog werd aangenomen
dat grote doelmatigheidswinst te boeken was, vindt de VVRR dat de rek er
bijna uit is.
Volgens het rapport is het wel mogelijk tot prioriteitenstelling te
komen aan de hand van medische en gezondheidseconomische maatstaven, ontwikkeld door de Wereldbank (zogenaamde DALY's, Disability
Adjusted Life Years). Op grond hiervan is een rangorde vast te stellen. De
doelen van de gezondheidszorg - ten eerste: bevordering van de volksgezondheid (behandeling) en ten tweede: verzorging en verpleging - moeten daarbij maatgevend zijn.
Om risicosolidariteit in de toekomst te waarborgen is een brede zorgverzekering noodzakelijk, waarbij de zorgverzekeraars de belangrijkste
regie-functie krijgen. Om daarop controle uit te oefenen, moeten de uitvoerders van de zorgverzekering jaarlijks openbaar rapporteren. Daarnaast kunnen burgers voor een beperkt extra paldcet bij particuliere verzekeraars terecht. Voor collectieve bevordering van de volksgezondheid
lcrijgen in dit model de gemeenten bestuurlijke verantwoordelijkheid. De
overheid heeft in deze benadering dus een centrale rot. Eens te meer
blijkt dat een algemeen systeem voor dekking tegen gezondheidsrisico's
door de staat van bovenaf moet worden opgelegd. Het vormgeven aan
dit stelsel mag volgens de VVRR geen schipbreuk leiden, wanneer de
inkomenssolidariteit enigszins zou worden aangetast.
Tussenconclusie: onontkoombare keuzes en de noodzaak tot
hervorming

In de bijna afgelopen regeringsperiode is het tamelijk slit geweest op het
beleidsfront. Dat mag niet verhullen dat de problematiek van keuzen in
de zorg nog steeds aan de orde is. Dat is voor de geInteresseerde toeschouwer gemalckelijk te constateren: riskante keuzen zijn in onze risicomaatschappij aan de orde van de dag (zie algemeen Beck, 1992). De
Gezondheidsraad lcwam in januari 1998 tot de conclusie dat tegen xenotransplantatie geen overwegende ethische bezwaren bestaan; maar moet
een deel van de bio-industrie zich nu daadwerkelijk in de buurt van ziekenhuizen vestigen? Mag het ldoneren niet alleen in het laboratorium,
maar moeten er experimenten plaatsvinden in de kliniek? Mogen genetische doe-het-zelf-kits op de markt komen?
Ook wanneer niet een weloverwogen meetlat wordt gehanteerd, vinden gaandeweg en ongemerkt keuzen plaats, die uiteindelijk resulteren
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in uitbreiding van het voorzieningenpaklcet. En het is te voorzien dat dit
tot nieuwe vormen van schaarste leidt. Om uitwassen (zoals de Utrechtse
gender-ldiniek) te bestrijden bevat de nieuwe Wet op de bijzondere medische verrichtingen de mogeliftcheid tot het opleggen van een (tijdelijk)
verbod. Het moet echter afgewacht worden of dit instrumentarium effectief kan worden gebruikt (kritisch is Hermans, 1997). •
Even actueel is de toekomst van het verzekeringsstelsel. Nu ziekenhuizen en zorgverzekeraars een vast budget krijgen toegekend, heeft zich
een zekere vorm van concurrentie op lcwaliteit en prijs ontwilckeld. Zoals
de WRR, naar mijn idee terecht, constateert, nemen zo de risico's op
risicoselectie toe. Of het model dat de WRR ontvouwt ook daadwerkelijk
tot uitgangspunt van het beleid zal worden, is nog onduidelijk. Sommige
gezondheidseconomen vinden de toekomstvisie van de VVRR vaag, nauwelijks onderbouwd en te weinig afgestemd op harde economische wetmatigheden (zie Schut en Van de Ven, 1998). Maar het lijkt me onmiskenbear dat de uitdaging orn via een stapsgewijze hervorming een
betrouwbaar en sociaal rechtvaardig zorgverzekeringsstelsel te bouwen
in het komende decennium opnieuw prominent op de politieke agenda
komt (zie ook Roscam Abbing, 1997).
Selectie binnen zorginstellingen
Hierboven ging het vooral om de 'grote' beleidsvragen: hoe kan een stevig - solide en solidair - stelsel voor de toekomst worden ontworpen. Uit
tal van onderzoek is bekend dat ook nu al sprake is van ongelijkheid in
gezondheidskansen en in de toegang tot de gezondheidszorg. Zo is de
gezondheidstoestand van allochtonen en bewoners van achterstandswijken slechter dan Van beter gesitueerden. Voor de illegaal in Nederland
verblijvenden is een minimumniveau van zorg steeds moeilijker te
garanderen (De Groot, 1997).
In het begin van de jaren negentig ontbrandde de vraag hoe eigenlijk
op de werkvloer wordt beslist en geselecteerd. Het 'rijk van de schaarste'
(Achterhuis, 1988) bleek niet alleen in theorie te bestaan. In toenemende
mate werd bericht over wachtlijsten in een waaier aan instellingen:
verpleeghuiszorg, transplantatiegeneeskunde, oogoperaties, dotterbehandelingen, orthopedische ingrepen.
Hoe moet een uitweg worden gevonden in een situatie waarin een toenemende vraag stuit op een begrensd aanbod? Soms neemt dit dilemma
een dramatische vorm aan: who shall live, when not all can live? Het is
aannemelijk dat in de spreekkamer en op de ziekenzaal sprake is van
'verhulde' selectie, soms ook van indirecte discriminatie. De vraag werd
acuut, welke beslissingsmaatstaven ethisch gezien aanvaardbaar zijn:
wanneer rantsoenering plaatsvindt moet dat helder en eerlijk gebeuren.
In de literatuur werden tal van criteria gesuggereerd en op hun houdbaarheid onderzocht (zie voor een mooie debatanalyse Trappenburg,
1991; Trappenburg, 1993, hoofdstuk 2). Sociale criteria - het belang van
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de patient voor directe omgeving of voor de hele samenleving - bleken
niet hanteerbaar. Bij nader doordenken blijkt het onmogelijk de 'waarde'
van het leven - bij voorbeeld van een moeder met jonge kinderen of van
een befaamde concertpianist - met enige precisie te bepalen. Daarom is
ook een vergelijking en een onderlinge afweging ondoenlijk. De vraag of
mensen met een riskante levensstijl (rokers, bergbeklimmers, roekeloze
minnaars) in een schaarstesituatie zouden mogen worden ‘gediscrimineerd' riep meer debat op, maar werd uiteindelijk afgewezen, met name
omdat hulpverleners dan te zeer in een controlerol zouden worden gedrukt. Wel is het, volgens sommigen, redelijk dat aan personen met
gezondheidsschadend gedrag een hogere verzekeringspremie wordt opgelegd. Beperking van toegang tot voorzieningen voor ouderen werd afgewezen omdat dit leeftijdsdiscriminatie zou betekenen, at is ook hier
een minderheid in de deelnemers in het debat die vindt dat bij een onontkoombare keuze jongeren prioriteit mogen lcrijgen boven ouderen.
Maar van een groeiende overeenstemming was allesbehalve sprake.
De - enig overblijvende - oplossing bleek de slagzin 'wie het eerst
komt wie het eerst haalt'. Over toelating tot de wachtlijst zou door professionals op grond van medische criteria moeten worden beslist, maar bij
het bepalen van de rangorde konden medische urgentie en de inschatting van te behalen gezondheidswinst een rot spelen.
Wachtlijstproblematiek

De vraag verschoof nu: hoe worden wachtlijsten in de praktijk van alledag gehanteerd. Uit fact-finding inventarisaties lcwam naar voren dat de
wachtlijstproblematiek per voorziening een andere kleur krijgt. Bij de
wachtlijst voor donororganen is er een intrinsieke schaarste omdat het
aantal donoren (om allerlei redenen) tekortschiet en omdat gelet moet
worden op weefselovereenkomst tussen donor en ontvanger. Nieuwe
wetgeving (de pas in werking getreden Wet op de Orgaandonatie) en
intensievere voorlichting kunnen enig soelaas bieden, maar heffen de
krapte niet op. Bij wachtlijsten voor verpleeghuizen is vaak sprake van
een grote druk op de directe omgeving, die wanhopig raakt over het omgaan met de dementerende patient. Via inschakeling van de thuiszorg
kan soms verlichting worden geboden, maar pas een flinke uitbreiding
van de verpleeghuiscapaciteit biedt werkelijk perspectief. Bij het wachten op oogoperaties speelt een belangrijke rol dat een te gering aantal
oogartsen wordt opgeleid, een tekort dat slechts in de loop van een aantal jaren kan worden opgeheven.
Adviesorganen (zie bij voorbeeld NRV, 1994) drongen aan op explicitering van de gehanteerde criteria, zodat deze voor patienten en verzekeraars transparanter worden. Bovendien kan de overheid pas op grond
van een betrouwbaar beeld van de omvang en ernst van de wachtlijst
gerichte maatregelen nemen. De gang van zalcen in gezondheidszorginstellingen wijkt nog sterk af van het heldere beeld dat de adviseurs aan-
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bevelen en het zal niet gemakIcelijk zijn dat te benaderen (zie Meiland
e.a., 1994).
Wachtlijsten hebben vaalc de simpele functie van planningsinstrument. Zij worden pas werkelijk problematisch, wanneer de wachtenden
ernstige extra gezondheidsschade oplopen of zelfs overlijden. Die problematiek kan in concreto zeer schrijnend zijn: de knellende situatie kan
'tragische keuzen' oproepen en het onvermogen van de geneeskunde om
alien 'gelijk te helpen' kan pijnlijk voelbaar worden. Maar er is - voor
deze uitzonderlijke vorm van schaarste - geen draaiboek dat het probleem op korte termijn zou kunnen elimineren.
Voorkeursbehandeling

Bij nadere beschouwing blijkt de 'wachtlijstkwestie' een gevarieerd karakter te hebben: de knelpunten lcnellen niet overal even hard. Maar ook
op een andere wijze lcwamen de hier opduikende vragen de laatste jaren
in de actualiteit. Woordvoerders uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (maar later ook van vakbonden) gingen
openlijker pleiten voor een snellere hulpverlening aan zieke werknemers. Ms het niet anders kan, moeten werkenden voorrang krijgen en
moeten speciale faciliteiten worden geschapen. TerwijI sociale criteria bij
patientenselectie in medisch-ethische publicaties van de hand werden
gewezen, kwam nu druk van machtige belangengroepen om deze toch in
te voeren. De voorstanders van zulke innovaties stelden dat hiermee
grote economische voordelen zouden kunnen worden behaald. Nu het
adagium 'werk, werk, werk!' algemene bijval vond, zou de implicatie
'zorg, zorg, zorg' moeten zijn. Dat dergelijke pleidooien steeds vaker
hoorbaar zijn, heeft ongetwijfeld te malcen met recente veranderingen in
wetgeving, met name rond de 'privatisering van de Ziektewee.
In twee stappen werd het publiekrechtelijk Ziektewet-stelsel getransformeerd tot een privaatrechtelijk systeem. Eerst legde de TZ-Arbowetgeving werkgevers de verplichting op om zieke werknemers gedurende de eerste zes weken van het ziekteverzuim door te betalen. Deze
beperkte vorm van privatisering werd al snel opgevolgd door de veel
verdergaande Wulbz, de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij
ziekte: werkgevers werden financieel verantwoordelijk tijdens het eerste
jaar ziekteverzuim. Het is duidelijk dat werkgevers hierdoor een veel directer en zwaarder wegend belang krijgen, om ziekteverzuim met kracht
te voorkomen en te bestrijden. Tegenstanders van deze zeer snel tot
stand gekomen wetgeving voorspelden dat deze drastische overheveling
van verantwoordelificheden allereerst zou leiden tot risicoselectie-aande-poort (zie hierover uitgebreider Ippel, 1998). Door striktere sollicitatieprocedures en strengere medische keuringen zouden werkgevers
werknemers met een zwaklce gezondheid en een hoger gezondheidsrisico naar alle waarschijnlificheid gaan buitensluiten. Organisaties van
gehandicapten en chronisch zieken stelden dat deze overheids-
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interventie op een pijnlijke wijze ingaat tegen het streven van diezelfde
overheid naar integratie en arbeidsparticipatie van mensen met beperIdngen of gezondheidsproblemen.
In de tweede plaats gaf en geeft het nieuwe wettelijk regime een lcrachtige impuls aan het streven om werkenden snellere toegang tot de zorg te
geven. Voorstanders voor een bepaalde mate van voorrang gaan uit van
een pragmatische en utilistische visie: snellere en soepeler hulpverlening
levert bedrijfseconomisch - en uiteindelijk macro-economisch - een batig saldo op (zie over de verschillende visies NRV, 1995). Tegenstanders met name uit de hulpverlenende sector zelf - brengen daar tegen in dat
de gelijke toegang tot de gezondheidszorg op deze wijze wordt aangetast
en dat een 'tweedeling in de zorg' kan ontstaan. Het ethos van een brede
risico-solidariteit komt hier aan de oppervlalcte. Bovendien zou door het
vrijlaten van 'wachtlijstomzeilende initiatieven' een maatschappelijk dubieuze kijk op het begrip gezondheid ontstaan: binnen de eigen
'rechtvaardigheidssfeer' van de gezondheidszorg doet het al of niet werken van hulpvragers niet ter zake (zie Van Dartel, 1997, maar ook Walzer,
1983 en Trappenburg, 1993).
Dat het hier niet om theoretische Spielerei gaat blijkt uit recente uitlatingen van VWS-minister Borst-Eilers (Crul, 1998) die erkent dat de privatisering van de Ziektewet contraproductieve effecten sorteert. Werkgevers kan daarvan geen verwijt worden gemaakt: 'Nee, die zijn door ons
op dat spoor gezet. Zij hebben er financieel belang bij dat hun werknemers niet ziek worden en snel weer beter worden. Het zijn ondernemers
die met verlies en winst rekenen'. En daar voegt ze aan toe: Vat dan ontstaat, is dat werknemers goed bediend worden, wat op zich niet erg is als
alle Nederlanders maar even goed bediend worden. En dan komt het
grote probleem dat Volksgezondheid daar voldoende geld voor beschikbaar moet hebben om buiten de werkvloer geen lange wachtlijsten te
laten ontstaan, anders hebben we de tweedeling tot een feit gemaakt'
(Crul, 1998, p. 9).
De regering is dan ook na lang aarzelen tot de overtuiging gekomen
dat voorrangsbehandeling voor werkenden in beginsel moet worden afgewezen (zie Van Dartel, 1997). Tegelijkertijd is er een moeilijk te beheersen dynamiek in het 'veld': gespecialiseerde poliklinieken openen hun
deuren en de lang afgewezen 'prive-klinieken' worden stilletjes gedoogd.
Tussenconclusie: het knellen van de knelpunten

Wachtlijsten zijn er in soorten en maten. Wanneer deze een kritische
lengte overschrijden, is er een signaal voor overheid, zorgverzekeraars en
zorgaanbieders: zij hebben de morele - en soms juridische - plicht om
scherp te onderzoeken of er tastbare maatregelen mogelijk zijn. Dat betekent niet dat schaarste helemaal te elimineren is: de confrontatie met
de harde beperkingen van het zorgstelsel zal af en toe een persoonlijk
gevoelde tragedie oproepen.
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Initiatieven om specifieke groepen een streepje voor te geven, moeten
met aandacht, met ongerustheid en waalczaamheid worden bezien. Er is
niet veel tegen (zelfs veel vO6r) om de bedrijfsgezondheidszorg (arbodiensten) te verbeteren en waarschijnlijk is er binnen gezondheidszorginstellingen nog steeds ruimte om op creatieve wijze efficiencywinst te
boeken, zodat wachttijden voor iedereen (werkenden en niet-werkenden) beperkt worden. Niet ieder vernieuwend experiment moet met een
ongenuanceerd beroep op het gelijkheidsbeginsel worden gesmoord.
Maar wanneer op een onbekommerde wijze voorrang wordt gegeven
aan degenen die aan het arbeidsproces deelnemen, wordt een morele en
een juridische grens overschreden. Dit tamelijk willekeurig voordringen
betekent een niet goed te beargumenteren vorm van positieve discriminatie. Het toelaten ervan betekent, naar mijn idee, een stap terug in de
beschaving. En daarenboven (maar niet daarnaast) is het ook een inbreuk op het juridisch verankerde gelijkheidsbeginsel en de inspanningsverplichting van de overheid uit art. 22 van de Grondwet. In de
rechtspraak over de toepassing van het gelificheidsbeginsel (art. 1 Gw. art.
26 IVBPR) toetst de rechter of er sprake is van 'redelijke en objectieve
gronden voor het maken van onderscheid (Loenen, 1997). Het is zeer
waarschijnlijk dat de rechter bij het beoordelen van voorkeursbehandeling voor werkenden tot de slotsom zal komen dat zulke 'redelijke en objectieve gronden' ontbreken.
Bekommernis om Broeder Ezel: de actualiteit van
volksgezondheidspolitiek
Franciscus van Assisi duidde zijn lcwetsbare en aan verval onderhevige
lijf aan als 'Broeder Ezel' (onze fragiele geest kunnen we hier moeiteloos
aan toevoegen). De bekende cardioloog, publicist en adviseur A.J. Dunning ontleende aan deze benaming de titel van zijn boek over 'het onvermogen in de geneeskunde' (Dunning 1988). De gezondheidszorg kan
inderdaad lang niet alles. De grenzen van de medische kunde zijn soms
akelig concreet. ledereen kan in de eigen familie- en vriendenkring nagaan hoe een zwakke ader in het hoofd, een bloedpropje in het hart of
het blije rijden van een - vaak dronken - automobilist fatale gevolgen
kan hebben. Niet de nieuwste snufies zijn maatgevend of karakteristiek,
maar langdurige opvang en bijstand van gehandicapten en chronisch
zieken, thuiszorg en alerte huisartsen.
Om deze, vaak weinig spectaculaire zorg voor iedereen toegankelijk te
houden, zijn enorme bedragen nodig. Het is, lijkt me, onmiskenbaar dat
een aantal tendensen - vergrijzing en ontgroening, de 'economisering'
van de gezondheidszorg, de opkomst van voorspellende geneeskunde de vaak stilzwijgend geaccepteerde, maar uiteindelijk opgelegde en afgedwongen solidariteit tussen met een gezond lichaam gezegenden en degenen die dat pijnlijk missen, tussen de maatschappelijk gepriviligieerden en degenen die het maar net redden, kan aantasten.
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De inherent beperkte en in feite schaarse gezondheidszorg moet eerlijk verdeeld worden. Gezondheidszorg is niet alleen een collectief goed,
maar ook een publiek goed, met een centrale verantwoordelijkheid voor
de publieke autoriteit, de staat. Dat is bovendien, historisch gezien, geen
toevalligheid: er zit een dwingende ontwilckelingslogica achter, al kan de
specifieke invulling per land flunk verschillen (zie De Swaan, 1989).
Het in de Grondwet vertelde verhaal is geen verslag van standen van
zaken, het is een normatief betoog. De sociale grondrechten en het
gelijkheidsbeginsel staan, zo blijkt telkens weer, op gespannen voet met
de rauwe maatschappelijke werkelijkheid. De Grondwet beschrijft een
project, een route naar een fatsoenlijke en zo rechtvaardig mogelijke
samenleving. Sociale grondrechten werken vaak niet rechtstreeks, maar
via een omweg. Wanneer ze niet geworteld zijn in een politiek en moreel
bewustzijn en geconcretiseerd worden via maatschappelijke en parlementaire discussie, kunnen ze gemaldcelijk verworden tot krachteloze
symbolen.
De grote ruimte voor privatisering die Van den Berg in zijn essay in
deze bundel kennelijk ziet, is er mijns inziens in de gezondheidzorg
slechts in beperkte mate. Hoewel Nederlanders in opiniepeilingen over
de koers van de gezondheidszorg blijk geven van tamelijk altruIstische
intenties en intdities (zie Bernts, 1991; Schut, 1997), kan hun feitelijke
handelen afwijken van hun geregistreerde sentimenten: zij zullen vaak
geneigd zijn tot het dienen van een tamelijk nauw omschreven eigenbelang. Dat is, gelet op de kenmerken van de gezondheidsmarkt, ook
begrijpelijk: er is een grote informatiediscrepantie tussen wagers en
aanbieders. In zo'n situatie functioneert de markt niet of slecht.
Dat wil niet zeggen dat er niet op inventieve wijze marktelementen
zouden kunnen worden ingebouwd: om het kostenbewustzijn van patienten en zorgaanbieders te versterken zijn inderdaad priklcels nodig.
Bovendien zijn er verschillende redenen om de uitvoering van de gezondheidszorg te moderniseren, zodat rekening wordt gehouden met de
mondigheid en keuzevrijheid van de betrokken patienten. Door te werken met 'patient- en clientgebonden budgetten' krijgen individuen meer
gelegenheid om die zorg 'in te kopen' die het best bij hun situatie past.
De functies van 'zorg' en 'wonen' kunnen bij een langdurig verblijf in een
aantal gevallen losgekoppeld worden, zodat bewoners meer als gewone
burgers worden bejegend (zie hierover uitgebreider NP/CF en RVZ,
1997).
Hoewel op beperkte en gedoseerde wijze marktelementen kunnen
worden ingebouwd en de keuzemogelijlcheden voor gebruikers moeten
worden verruimd vind ik het tamelijk onbegrijpelijk dafeen sociaaldemocraat als Van den Berg, met een nogal oppervlakkige verwijzing
naar het proces van individualisering, overheveling naar de markt als
Haarlemmerolie aanbeveelt. Wanneer Van den Berg schrijft dat hedendaagse mensen veel beter in staat zijn om een 'afweging te maken tussen
risicodekking tegen ongemak en zuiver consumptieve besteding' mis-
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kent hij de structurele ondoorzichtigheid van de gezondheidsmarkt en
toont hij onvoldoende historisch besef. Om een sociaal-rechtvaardig
gezondheids- en verzekeringssysteem in stand te houden zal de overheid
een brede publieke verantwoordelijkheid moeten houden. In de in dit
artikel genoemde adviezen en beleidsinitiatieven (Dekker, Dunning,
Simons, WRR) wordt die publieke verantwoordelijkheid ook telkens
onderstreept, al zoekt men tegelijk naar incentives om het stelsel betaalboar en beheersbaar te houden. Risicosolidariteit in de gezondheidszorg
valt in de toekomst alleen te waarborgen via een sterke mate van
overheidsinterventie. Die rol van de overheid zou door sociaal-democraten (maar ook andere politieke stromingen) moeten worden ondersteund. Zij zouden de merites en de beperkingen van het modieuze
marktdenken veel Icritischer moeten onderzoeken en hun eigen politieke
traditie beter op waarde moeten schatten. Daarin stond immers de
betekenis van de overheid als hoeder van zwaklce of bedreigde beIangen
centraal. En dat is nog steeds een actuele boodschap.
Er is geen wonderpil voor Broeder Ezel. Ziekte, gebrek, sterfelijkheid:
de dokter en zijn collega's kunnen er soms maar weinig aan doen.. Maar
wel kunnen we elkaars 'broeders hoeder' zijn. Broederschap (misachien
beter: zusterschap) en solidariteit lijken termen uit de oude doos. Maar
ze moeten uitgangspunt blijven bij de complexe taken die we zullen
tegenkomen: het (ver)bouwen van een verzekerings- en gezondheidszorgstelsel, dat in staat is mensen met ongelijk verdeelde lasten en
kansen op zo gelijk mogelijke wijze toegang te verschaffen tot de essentiele, publieke voorzieningen van de gezondheidszorg.
•
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Justitiele verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint By.
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of
the internationally most relevant articles of each issue. The central
theme of this issue is (vol. 24, no. 2, 1998): Social rights after the welfare
state.

Rule of law and economic risk community
J.Th.J. van den Berg

In this article the author argues that when there is an increase of
prosperity and an increase of citizens' consumer sovereignty (their
ability to take decisions autonomously), in principle the need for
collective welfare provisions diminishes. It is for that reason that part of
the social provisions could well be transferred from the sphere of
redistributive justice to the sphere of exchange justice. This last term
means that the right to make use of a certain provision is directly linked
to a financial contribution for that same provision. The author is of the
opinion that this transfer has certain advantages: citizens get more
possibilities of choice, democracy will be less burdened with decision
taking processes and, finally, economic risks that must be carried will
diminish. For a minority of citizens though, another solution must be
found. This goes especially for those who stay well below a certain level
of knowledge and welfare, and therefore do not have the power to
'exchange sovereignly with the providers of social security'. For this
minority of citizens certain minimal arrangements must be upheld,
arrangements for which the principle of redistributive justice ought to
be indicative.
Risk and the rule of law
D.J. Wolfson

Modern governance is faced by changes in the nature of risk and
information in important areas of life. Job security is affected by rapid
shifts in the demand for specific qualifications, as competition is
increased and production made footloose by the globalisation of capital
and expertise. In private life, shifting involvements and the pressures of
aligning careers also affect economic and social security. In health
insurance, the combined effect of double ageing and the prospect of
genetic scanning increase the risk of adverse selection. The traditional
response is to legislate social rights and services in categories of
entitlement, based on notions of redistributive justice. Yet, multiculturalism and differences in life styles increasingly defy categorization,
leaving scope for moral hazard on the part of clients, and rent seeking
by self-seeking delivery systems. In social security, this calls for an
enabling government which: warrants entitlements; provides public
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gate keepers to establish eligibility; and provides actual access to either
work or benefits on the basis of casework agreements specifying
taylor-made rights and obligations, and protecting the client by
managing competition amongst delivery systems, leaving individuals
the freedom to choose intermediation. This implies recasting the Rule
of Law in terms of checks and balances and iustum pretium. In health
insurance, however, the danger of adverse selection leaves little scope
for market mechanisms.
The fiction of exchange-justice
J. Bussemaker

Social, cultural and economical developments urge for a rethinking of
the assumptions upon which the postwar welfare state has been built.
In this respect, questions concerning social justice and economic risks
are extremely important. However, due to principal and practical
reasons the concept of consumer sovereignty proposed by Van den
Berg, is not an accurate concept to lay out a new legitimation for
welfare state provisions. For, it is built upon an individualist notion of
human beings in which citizens try to maximalize their own happiness,
upon a rational planning of life-careers, and it neglects the value of
unpaid care and voluntary work. Besides, it does not solve some of the
main problems in contemporary welfare states, such as variations in
paid work and other activities during the life course; the organization of
solidarity with new (ethnic) groups and the protection of flexible
workers. An alternative should be to start from the concept of modern
solidarity, rather than consumer sovereignty, and universal individualized entitlements.
Social rights of freedom
A. Klink

The author argues that discussions on fundamental rights are, as in the
contribution by Van den Berg, often narrowed down to the relationship
between state and individual. In this way the fact that freedom is also
(partly) expressed in social contexts (family, schools etcetera), is pushed
to the background. The author stresses that initiatives of social non
profit organisations have come under enormous pressure due to the
ongoing commercialisation of service industries and, on the other hand,
due to the increase in scale of the institutions of care and education. In
this way the social basis of solidarity has been eroded considerably The
author finally argues that the proposal by Van den Berg to protect a
minority of underprivileged from justice of exchange, does not offer a
way out. For, if Van den Bergs 'minimal consumer sovereignty' is taken
as a guiding principle, this minority will have to fall back on poor public
basic provisions.
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Exchange in stead of distribution?

M Westerveld

Van den Berg argues that the principle of distributive justice which
underlies the system of care arrangements has to give way — above the
minimum provisions — to the principle of exchange justice: more justice
would then be given to the needs and requirements of the modern,
responsible citizen. But a catch-net must remain for those whose
possibilities and capabilities do not meet the requirements of consumer
sovereignty. The first objection to this contention holds that, although
knowledge and earnings levels have increased, various other inequalities still exist. Most — such as those in health and life expectancy — are
structural and will always remain so. The principle of exchange justice
oversees the fact that account is duly taken of these differences: by
different treatment where this is required on account of a socially
disadvantaged position; by ignoring certain differences as regards
persons, where otherwise to take account thereof would lead to neglect
and exclusion. The second objection concerns the suggestion that the
elements of 'redistributing' and 'exchanging' are two qualities of equal
value, in between which, and moreover without hindrance, one can
shuffle to and fro. This supposition is incorrect. As components of
justice, 'redistributing' and 'exchanging' are incomparable because
'redistributing' implies a certain action (aimed at justice) on the part of
the government while 'exchanging' suggests non-movement (in the
expectation that justice will emerge of itself). Practice has revealed that
a government which leaves social insurances to the market, thereby
removes the possibility to counteract socially undesirable phenomena.
This argument is illustrated by means of two examples of situations: the
reform of the pension scheme in the United Kingdom in 1986 and the
implementation in the Netherlands of Article 2b of the Pension and
Savings Funds Act.
Solidarity and selection

PC. Ippel
The Dutch healthcare- and insurance system is based on a broad
concept of risk-solidarity. The Dutch Constitution formulates clearly the
equality principle and stresses the task of the government in guaranteeing the access to and equality of health care. There are many
regulations that specify the legal rights of patients and insured. There
are developments that may threaten the actual solidarity. First there is
the necessity of making choices in the growing supply of medical
treatments. A renovation of the Dutch insurance-system is necessary,
but the implementation of new legislation met and meets serious
difficulties. But in the next decade the issue of such a system, that meets
the moral demands of social justice and solidarity, will be back on the
political agenda. In the practice of hospitals and other institutions there
is — secondly — the problem of patient selection. Several criteria are
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suggested, but in general the distribution takes place on the basis of
waiting lists. Giving priority to workers over jobless people conflicts
with the principles of equality and solidarity. To guarantee a fair
health-care system in the future a central role has to be played by
public authorities, although in a limited sense market mechanisms can
be incorporated. The development of predictive medicine and the
growing medical consumerism of older people accentuates the
necessity of government responsibility.
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Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschappelijk bijdrage !evert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:
1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);
2. Producten en diensten;
-

-

-

overzicht en uitgebreide samenvattingen van de nieuwste rapporten;
inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen
in het tijdschrift Justitiele
verkenningen;
inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen
in het engelstalige tijdschrift
European Journal on Criminal Policy
and Research;
jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie 1997-1998);

3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);
In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases (lopend
onderzoekbestand en literatuurbestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestelmogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.

Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficient leveren van
statistische en literatuur-informatie
kunt u terecht bij de WODC
informatiedesk (e-mail:
informatiedesk@wodc.minjust.n1).
Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
Ministerie van Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel. 070-3706553
fax. 070-3707948
e-mail: c.netburg@wodc.minjust.n1
WODC-Thesaurus 'Het
criminaliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructureerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie,Aelicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangeniswezen en reclassering.
Na het uitkomen van de eerste uitgave
van de WODC-thesaurus in 1993 is
deze met succes toegepast als
instrument bij het toegankelijk maken
van publicaties op het gebied van het
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij
de Afdeling Documentaire Informatievoorziening van het WODC maar ook
op andere afdelingen binnen het
Ministerie van Justitie wordt de
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast
maken andere organisaties waaronder
politiebibliotheken, het openbaar
ministerie, gevangenisbibliotheken en
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de rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
en politie sterk toegenomen, zowel
nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voortvloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en worden getest om de
problemen rood de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeenonderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taakstraf,
internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.
Natuurlijk zijn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Deze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfwijze
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rondom
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrele Bibliotheek van het Ministerie
van Justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiele lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.

Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel. 070-3706553
Email: c.netburg@wodc.minjust.n1
De 1NODC-thesaurus 1997 kost f.10.per ex. Bestelwijze:
Tel. 070-3706554 (mw. Weide-Eind)
Fax. 070-3707948
Email: infodesk@wodc.minjust.n1
Themanummers Justinele
verkenningen
Regelmatig worden, bij voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van instatele
verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud. de
theme's die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers can met de redactie
contact worden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekondigde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.
JV3, 1998, april: Accountants
JV4, 1998, mei: Het verhoor
JV5, 1998, juni: Straftoemeting
JV6, 1998, juli/augustus: Daders
Congressen
Second world conference on new
trends in criminal investigation and
evidence
After the tremendous succes of the
First world conference in december
1995 in The Hague (under the
auspices of INREP, The royal
Netherlands Academy of Arts and
Sciences, the Dutch Academy of the
Judiciary and the Dutch Ministry of
Justice) it has been decided to
organise a Second world conference,
december 1999, in Amsterdam. During
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this conference plenaries and
workshops will be held about, inter
alia: strategies of investigation; the
nature of human inference; comparative criminal law, procedure, evidence;
new techniques in criminal investigation, for instance DNA comparison &
voice print comparison; evidence in
organized crime cases; reliability of
personal evidence (confessions,
testimony, expert's opinions); witness
protection; vulnerable witnesses;
theories on evidence; criminalistics of
today; forensic accountancy; proof or
risk; argumentation theorie. If you are
interested in obtaining in due course
(1998) the first announcement, please
send your name, address, phone and
fax number to: INREP, Universiteit
Leiden, Vakgroep criminologie, t.a.v.
mw. J. Holthuis en mw. R.K. Rustige,
Postbus 9520, 2300 RA Leiden. Tel:
071-5227531/528/518.
Symposium corporate governance
Het Onderzoekscentrum Onderneming
& Recht (00&R), een samenwerkingsverband van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de KUN en
ABN Amro Bank NV, De Brauw
Blackstone Westbroek, Clifford Chance,
Loeff Claeys Verbeke, Nauta Dutilh,
PeIs Rijcken & Droogleever Fortuijn,
Shell Internationale Petroleum
Maatschappij BV en Stibbe Simont
Monahan Duhot, zal een bundel
presenteren waarin reacties zijn
opgenomen op het Rapport van de
Commissie Peters inzake Corporate
Governance. Aan deze bundel werkten
mee prof. mr. F.H.J.J. Andriessen, prof.
dr. J. Bouma, prof. dr. J.C.A. Gortemaker RA, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann,
de heer J. Stekelenburg, mr. A.
Timmermans en prof. dr. J.J.A.
Vollebergh. Op het middagsymposium
dat zal worden geopend door mr.
W. Sorgdrager, zullen onder anderen
spreken: prof. dr. A.W.A. Boot
(hoogleraar ondernemingsfinanciering
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en financiele markten UvA: 'Corporate
governance; een gemiste kans?') en
prof. mr. S.E. Eisma (advocaat De
Brauw Blackstone Westbroek, Den
Haag; bijzonder hoogleraar bank- en
effectenrecht, Rijksuniversiteit Leiden:
'Haalt het structuurregime de volgende
eeuw?').
Datum: 1 april 1998, 13.45u.-17.30u.
Plaats: wordt nader bekend gemaakt
lnlichtingen: Anke van Os en Esther
Govers, tel.: 024-3612022 en
024-3612256.
Kinderen beschermen: dat doen we
toch samen!
De relatie tussen jeugdbescherming
en andere sectoren zoals jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg
en jeugdmaatschappelijk werk is
momenteel veelvuldig onderwerp van
gesprek. De betrokken organisaties
zijn niet altijd in staat om minderjarigen op te vangen of de bescherming
van de kinderen te garanderen. Dit
kan leiden tot schrijnende situaties
waarbij jongeren van de regen in de
drup en uiteindelijk in de goot terecht
komen. De verhouding tussen het
vrijwillige en gedwongen karakter van
de hulpverlening en de verschillende
wijzen waarop naar de positie van het
kind wordt gekeken zijn thema's voor
discussie over de manier waarop
samenwerking nu gestalte moet
krijgen. Cultuurverschillen en de
daarop gebaseerde wederzijdse
beeldvorming spelen daarbij een rol.
Het doel van het congres (georganiseerd door de Raad voor de
Kinderbescherming en het Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn) is
kindgericht denken te bevorderen en
samenwerking te stimuleren tussen
diegenen die uit hoofde van hun
beroep met ouders en kinderen te
maken hebben. De rode draad van het
congres is de vraag 'Warden kinderen
in Nederland goed beschermd?' De
dag is onder andere bedoeld voor
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professionals in de (geestelijke)
gezondheidszorg, kinderopvang,
jeugdhulpvedening, jeugdbescherming,
het maatschappelijk werk, onderwijs
en voor functionarissen in de
rechterlijke macht, het openbaar
ministerie en de politie.
Datum: 7 april 1997
Moats-. Ede
Inlichtingen: NIZW/Cursus- en
congresbureau,
tel.: 030-2306655.
Sociaal-wetenschappelijke studiedagen
en markt voor lopend ondetzoek
Onderzoeksscholen en grote
onderzoeksinstellingen op het terrein
van de sociale wetenschappen
benutten de markt om het werk van
hun ondei7oekers te presenteren aan
het wetenschappelijke forum. Anderen
gebruiken de studiedagen on verslag
uit te brengen over hun recente
onderzoek, am redacties van
tijdschriften te attenderen op hun
werk, en om reacties van collega's te
krijgen op nieuwe inzichten en
voorstellen. Bezoekers krijgen de kens
am in vogelvlucht een beeld te krijgen
van lopend onderzoek, nieuwe
toepassingen en nieuwe theme's. Tal
van spraakmakende artikelen kwamen
voort tilt papers voor de stud iedagen.
De plenaire sessie op donderdagochtend is gewijd aan een gesprek
tussen geleerden van drie generaties1
prof. dr. A.J.F. Kabben. prof. dr. S.
Stuurman en prof. dr. G.B.M.
Engbersen. Op vrijdagmiddag is de
grote zaal van de Rode Hoed het
toneel voor discussies over de relatie
tussen de sociale wetenschap en
andere disciplines. Gespreksleider is
prof. dr. W.G.J. Duyvendak. Een deel
van de papersessies wordt besteed
aan presentaties van onderzoek van
de belangrijke onderzoeksinstituten.
De overige sessies worden verdeeld in
hoofdstromen met als voorlopige
indeling: arbeid en organisatie,
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onderwijs en opvoeding, milieu en
natuur, ruimtegebruik, methodologie,
welzijn en gezondheid. emancipatie,
bestuur en beleid, cultuur en identiteit,
etnische minderheden, gezin en
andere leefvormen, ouderen, moraal
en recht.
Datum: donderdag 16 en vrijdag
17 april 1998
Bloats: De Rode Hoed en het gebouw
van de Hogeschool Katholieke
Leergangen aan de Keizersgracht.
Amsterdam
Inlichtingen: Maryke Borghardt,
020-6270629.
Injury prevention and control
The fourth World Conference will
stress the need for building an
international community for injury
control management, sharing
experiences in the different countries
and regions all over the world. It will
also encompass a rich variety of
knowledge and experience in the
various sectors concerned, such as:
road traffic injury control; safety at
work; home and leisure safety; sports
injury prevention; prevention of
intentional violence; prevention of
suicide. The conference theme Building
partnerships for safety promotion and
accident prevention provides a
framework for participants throughout
the world to share experiences in
developing, promoting and evaluating
national and local policy programmes
and their implementation in legislation
and enforcement, in standards and
regulations, and in education and
information campaigns. Throughout
the conference programme,
intersectoral and interdisciplinary
synergy will be ensured in the various
dimensions and angles of perspectives, in order to: connect science with
policies and injury prevention; learn
from experiences in the various areas
of interest, such as injuries related to
violence, traffic, work, sports and
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products; connect various disciplines
involved: behavioral sciences,
engineering, ergonomics, statistics,
public health, etc.; link together the
relevant instruments for prevention:
surveillance and monitoring, legal
interventions, enforcement and control,
environmental changes, education and
information.
Datum: 17-20 mei 1998
Plaats: RAI, Amsterdam
Inlichtingen: Van Namen & Westerlaken
Congress Organization Services, Pb.
1558, 6501 BN Nijmegen, Fax:
024-3234471.
De beinvloeding van agressief gedrag in
de kinderleeftijd; interventies binnen de
hulpverlening en op school
De doelgroep voor dit symposium
bestaat uit (ortho)paedadogen,
Riagg-medewerkers, (kinder- en
jeugd)psychiaters, psychologen,
leerkrachten speciaal onderwijs,
psychotherapeuten, maatschappelijk
werkers, schoolartsen, GGZ,
jeugdhulpverlening.
Datum: 5 juni 1998
Plaats: Congrescentrum De Reehorst,
Ede
Inlichtingen: Congresbureau SCEM,
Postbus 21, 4196 ZG Tricht, tel.:
0345-576642.
The sixth international conference on
ethics in the public service; integrity at
the public-private interface
Datum: 8-11 juni 1998
Plaats: Congrescentrum De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
Inlichtingen: Secretariaat EPS, Postbus
392, 7400 AJ Deventer, tel.: 0570667468.
Scriptieprijs Criminologie 1998
Het Criminologisch Instituut 'Bonger'
wil ter gelegenheid van zijn 25-jarig
jubileum een prijs toekennen aan de
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auteur van de meest verdienstelijke
doctoraalscriptie over (een of
meerdere fasen van) het criminaliseringsproces. De prijs bedraagt 1000
gulden voor de eerst-genomineerde en
250 gulden voor de als tweede
genomineerde. De prijs wordt
toegekend aan een scriptie waman
de eindbeoordeling (beoordeeld met
een 7 of hoger) heeft plaatsgevonden
in de periode van 1 juli 1997 tot 30
juni 1998 aan een Nederlandse
universiteit waar criminologie wordt
gedoceerd. De door het criminologisch
instituut 'Bonger ingestelde jury zal de
ontvangen scripties beoordelen op de
volgende aspecten: wetenschappelijke
kwaliteit, originaliteit, kwaliteit en
steekhoudendheid van de argumentatie; verantwoording en controleerbaarheid van de gegevensverzameling
en gegevensanalyse; maatschappelijk
belang; leesbaarheid; en belang voor
de ontwikkeling van de criminologie
als zelfstandig kennisgebied. De
scriptie dient uiterlijk vrijdag 10 juli
1998 in viervoud in het bezit te zijn
van mw. prof. dr. E. Lissenberg,
Criminologisch lnstituut 'Bonger',
faculteit der Rechtsgeleerdheid, Pb.
1030, 1000 BA Amsterdam. Voor
nadere informatie kunt u dinsdag en
donderdag van 9-14 uur contact
opnemen met mw. M. Oosterom, tel.:
020-5253928.
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Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en
-delinquentie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit
Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- on
Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie tegen
betaling kopieOn warden aangevraagd. Wij attenderen u erop dat
volgens art. 16b, lid 1 van de
Auteurswet 1912, de kopieen
uitsluitend mogen dienen tot eigen
oefening, studio of gebruik. Door
de documentatie-afdeling warden
boeken, tfidschriftartikelen,
rapporten en jaarverslagen met
betrekking tot bovengenoemde
gebieden toegankelijk gemaakt. De
documenten die vanaf 1987 zijn
verschenen, warden automatisch
ingevoerd. Op aanvraag kunnen
literatuurifisten m.b.t. specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen to
leen warden gevraagd. TiMschriftmtikelen kunnen in beperkte mate
tegen vergoeding gekopieert en
toegezonden warden. In beide
gevallen kan men rich wenden tot
de Informatiedesk van het WODC,
Postbus 20301, 2500 EH
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53.

tlo

Algemeen
1
Boutellier, H.
Beyond the criminal justice paradox;
alternatives between law and morality
European journal on criminal policy
and research, 4e kg.. nr. 4, 1996, pp.
7-20
De auteur neemt als uitgangspunt de
stelling van IQ. Wilson dat er slechts
twee beperkingen warden gesteld aan
gedrag: de moraal en de wet, en dat
als de samenleving een gedragsmatig
evenwicht wil behouden elke
verzwakking van de ene beperking
moet leiden tot een versterking van de
andere. De uitdijing van de
gevangenissystemen in alle moderne
landen moet dan oak warden gezien
als eon falen van de sociale instituties
am de sociale orde op een andere
wijze te handhaven. De samenleving
zal op de een of andere manier de
normatieve functie van haar socialeen welzijnsinstanties moeten
heruitvinden. Valgens sommigen krijgt,
in eon moreel pluralistische samenleving, 'veiligheid' een meer centrale
positie bij het beheersen van de
sociale orde. In dit verband wordt
gesproken van een veiligheidssteat. De
auteur heeft zelf eon meer 'varnishsche visie. Het veiligheidsprobleem is
reeel. De samenleving kan kiezen
tussen eon preventieve staat of eon
politiestaat. De communitaristische
benadering gaat tezeer uit van het
bestaan van eon coherente gemeenschap. In werkelijkheid is or culturele
pluriformiteit en is de tolerentie
tegenover deviante levensstijlen
positief te waarderen. Daarom wijst de
auteur het schaamte-model van
Braithwaite af als eon vorm van
psychologische druk die niet
verenigbaar is met de liberale
voorwaarden van de westerse cultuur.
loch kan de lokale gemeenschap wel
eon rd l spelen bij de reactie op
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crimineel gedrag, bij voorbeeld in de
vorm van restauratieve gerechtigheid,
dienstverlening en bemiddeling. De
auteur besluit met een pleidooi voor
een complementariteit van sociaal en
strafrechtelijk beleid.
Met literatuuropgave.

worden herhaald bij een volwassen
steekproef.
Met literatuuropgave.

2
Ross, LE.

Journal of research in crime and
delinquency, 34e jrg., nr. 1, 1997, pp.
5-24
De these in Crime and the American
Dream van Steven Messner en Martin
Rosenfeld is dat de Amerikaanse
•
droom met zijn nadruk op financiele
prestaties, een klimaat schept van
conflicten en criminaliteit. De
intellectuele wortels van het boek
liggen bij Durkheim en Merton, niet bij
Karl Marx. Maar zonder Marx, meent
de auteur, krijgen we nooit een
volledige theoretische fundering van
het criminaliteitsprobleem. Reden voor
haar om dit artikel te schrijven waarin
zij zegt een verbinding te willen leggen
tussen het boek en de Marxistische
criminologie. Messner en Rosenfeld
pleiten (volkomen juist volgens haar)
voor een reorganisatie en versterking
van de instituties, dus van de familie,
de school en de politiek. Waar de twee
slechts zijdelings op ingaan is het
economische systeem. Deze
onderbouw, zoals Marx het noemt, legt
nou juist de basis voor de instituties,
de bovenbouw. Maar hoe komt het
dan, zo vragen de tegenstanders van
de Marxistische criminologie zich at,
dat in Amerika het criminaliteitscijfer
vele malen hoger ligt dan in andere
kapitalistische landen? De auteur wijt
dit aan de publieke misvatting dat een
sterk punitieve benadering de
oplossing zou bieden: een 'vaIs
bewustzijn' dus, een centraal begrip bij
Marxisten. De auteur pleit voor
politieke, economische en juridische
hervormingen, die de bestaande grove
sociale ongelijkheid en de klassenjustitie verminderen. De capaciteit van

The relationship between religion,
self-esteem, and delinquency
Journal of crime and justice, 19e jrg.,
nr. 2, 1996, pp. 195-214
Aanzienlijke aandacht is besteed aan
de invloed die religie en zelfachting
hebben op delinquentie. Er zijn echter
maar weinig onderzoeken waarin is
nagegaan of de gecombineerde
effecten van religie en zelfachting
invloed hebben op criminaliteit of
delinquent gedrag. In deze lacune
wordt met het onderhavige onderzoek
voorzien. Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat religie en
zelfachting positief gerelateerd zijn en
op zichzelf invloed hebben op
bepaalde vormen van delinquent
gedrag. De gecombineerde effecten
van beide typen factoren hebben
echter geen invloed op delinquent
gedrag. De auteurs denken dat als
mensen met een hoge zelfachting
minder geneigd zijn tot crimineel
gedrag, die zelfachting niet voortvloeit
uit hun religieuze praktijken en
overtuigingen, maar mogelijk het
resultaat is van andere sociale
strevingen: school, spel, enzovoort.
Hoewel zelfachting positief gerelateerd
is aan religie en negatief aan
delinquentie, volgt hieruit niet dat die
zelfachting haar kracht ontleent aan
religieuze factoren. Het kan zijn dat de
religieuze betrokkenheid van tieners
meer een reflectie vormt van de
wensen van de ouders dan van
werkelijke betrokkenheid en
belangstelling bij die tieners zelf.
Daarom zou dit onderzoek moeten

3
Sims, B.A.

Crime, punishment and the American
Dream; toward a Marxist integration
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het kapitaal om arbeid to vetvangen
moet verminderd worden, bij voorbeeld
door belastingmaatregelen. Er is een
inkomensbeleid (verhoging minimumloon) en eon scholingsbeleid voor
werklozen nodig.
Met literatuuropgave.

4
Taylor, R.B.
Social order and disorder of streetblocks and neighboorhoods; ecology,
microecology, and the systematic model
of social disorganization
Journal of research in crime and
delinquency, 34e jrg., nr. 1, 1997, pp.
113-155
Vanuit het perspectief van de sociale
ecologie, waarin de wisselwerking
wordt bestudeerd tussen groepen en
de (fysieke) omgeving waarin zij !even,
presenteert de auteur een nieuw
model van sociale controle. Uitgaande
van de ecologische hierarchie
stad-woonwijk-woonblok Cstreet
block'-woning-individu, legt hij drie
accenten: op het felt dat er binnen
woonwijken diverse soorten sociale
canticle en reacties op sociale onrust
bestaan; op het belang van woonblokken als intermediair tussen bewoners
en de ecologische dynamiek van bun
omgeving; en op het belang van de
ontwikkeling van micro-ecologische
uitgangspunten of principes cm moor
inzicht te krijgen in de dynamische
ecologische verbanden tussen
woonblokniveau en gemeenschapsniveau. Nadat de auteur op doze drie
aandachtsvelden is ingegaan,
presenteert hij vijf micro-ecologische
principes als theoretische onderbouwing van sociale desorganisatie:
menselijke groepen zijn georganiseerd
in gemeenschappen die in bepaalde
opzichten lijken op het natuurlijk
leefmilieu van flora en fauna; mensen
zijn verbonden aan en afhankelijk van
of identificeren zich zelfs met hun
woonomgeving; groepen zijn

wederzijds van elkaar afhankelijk;
wedijver tussen gemeenschappen, bij
voorbeeld cm hoogwaardige
voorzieningen, resulteert in een sociale
rangorde van die gemeenschappen; en
or is eon cyclus van veranderingen net
als bij niet-menselijke biotopen: er is
een instroom en een uitstroom van
nieuwe bewoners en 'soorten'.
Met literatuuropgave.

5
Zandbergen, A.
Shaming in a Dutch diversion project
European journal on criminal policy
and research. 4e jrg., nr. 4, 1996, pp.
95-112
In dit artikel last de auteur aan de
hand van een pilotstudie zien in
hoeverre het concept 'schaamte' ontleend aan de theorie van de
'reintegrative shaming' van Braithwaite
(1989) - toegepast wordt in de
Nederlandse praktijk van de
Halt-afdoening. Kenmerkend voor de
Halt-afdoening is dat jongeren direct
lering trekken uit de opgelegde
sanctie, aangezien er eon zekere
relatie bestaat tussen het straf bare feit
en de opgelegde straf 0)6 voorbeeld
het herstellen van aangerichte
schade). Daarnaast dient de dader de
veroorzaakte schade aan het
slachtoffer te vergoeden. 'Reintegrative
shaming' is eon proces waarbij niet
zozeer de dader, maar het criminele
feit wordt veroordeeld. Het proces van
sociale afkeuring is gericht op het
creeren van gevoelens van schuld en
schaamte bij de dader. De auteur komt
tot de conclusie dat de aanpak van de
Halt-medewerkers met betrekking tot
de jongere gekenmerkt wordt door de
afkeuring van het criminele feit on niet
zozeer de afkeuring van de jongere
zelf. Het felt dat een onderscheid
wordt gemaakt tussen het criminele
gedrag en de persoon van de dader
past binnen de theorie van Braithwaite.
Verder vertoonden eon meerderheid
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van de delinquenten gevoelens van
schuld en schaamte, waarbij de
gevoelens van schaamte overheersten.
De auteur pleit tenslotte voor
vervolg-onderzoek naar mogelijke
verschillen tussen delinquenten die
wet en delinquenten die geen
schaamte-gevoel vertonen.
Strafrecht en strafrechtspleging
6
Lemonde, M.

La protection des temoins devant les
tribunaux francais
Revue de science criminelle et de droit
penal compare, nr. 4, 1996, pp.
815-821
Onderzoek naar de condities
waaronder getuigen in het Franse
strafproces bescherming genieten is in
eerste instantie een kwestie van
definitie. In dit artikel wordt nader
ingegaan op de definitie van deze
tamelijk heterogene groep en op de
wettelijke bepalingen die op hen van
toepassing zijn. Ook wordt de
jurisprudentie onder de loep genomen.
Uitgebreide aandacht wordt besteed
aan het 'Delta-arrest' van 12 oktober
1989 en aan de wet van 24 augustus
1993. In het 'Delta-arrest' concludeerde het Europese Hof dat de
beklaagde nooit de gelegenheid had
gekregen de getuigen, die door de
politie waren gehoord en op wier
verklaring de beschuldiging berustte,
te ondervragen of hun verklaringen te
betwisten. Geconcludeerd wordt dat
de Franse wetgeving op het gebied
van de bescherming van getuigen in
strijd lijkt te zijn met artikel 5 van de
Europese Conventie, zodat het risico
bestaat dat Frankrijk vroeg of laat een
nieuwe veroordeling door Straatsburg
te wachten staat.

Criminologie
7
Garland, D.

The limits of the sovereign state;
strategies of crime control in
contemporary society
The British journal of criminology, 36e
jrg., nr. 4, 1996, pp. 445-471
In de westerse samenleving is
traditioneel het geweldsmonopolie
voorbehouden aan de staat.
Geconfronteerd met steeds maar
stijgende criminaliteitscijfers sinds de
jaren zestig, ook in het Verenigd
Koninkrijk en de VS, is er een tijd
geweest waarin beleidmakers en
criminologen de neiging hadden te
denken dat 'nothing works'. Sinds de
jaren tachtig is men hier echter weer
op teruggekomen; er voor in de pleats
kwam overigens wet het inzicht dat de
staat alleen niet meer bij machte is om
het probleem effectief te lijf te gaan. In
de tijdgeest van een terugtredende
overheid, kwamen pragmatisme en
liberalisme bovendrijven: kleine
deeloplossingen zoeken, en vooral ook
andere maatschappelijke instellingen
en de burgers bij de aanpak
betrekken. Het ongemakkelijke gevoel
blijft echter: een trendmatige stijging
van criminaliteit, toenemende
jeugdcriminaliteit; en wie is er dan wet
verantwoordelijk? Wat volgens de
auteurs resulteert, is een ambivalente
reactie. Enerzijds zien we een aantal
elkaar aanvullende maatregelen in de
sfeer van preventie en de-escalatie
van conflicten. Ze worden vooral
gekenmerkt door bureaucratische
rationaliteit, soms zijn ze in hun
pragmatisme buitengewoon creatief:
een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken burgers,
middenstanders laten betalen voor
extra politiesurveillance, enzovoort
(met als uitschieter het niet gerealiseerde idee van 'private prosecution'
op kosten van de door winkeldiefstal
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getroffen middenstanders). Ook de
strategie van defining deviance down;
dat wil zeggen het uit de strafrechtelijke steer halen van kleine vergrijpen,
leidt tot minder capaciteitsbeslag hij
politie en justitie en dus, via het
herdefinieren van succes/mislukking,
tot minder criminaliteit. 0-let artikel
gaat nag niet in op de recente golf,
ook in ons land aangeland, van 'zero
tolerance'). Anderzijds is er juist de
meer punitieve benadering. in de
politieke beeldvorming steeds weer de
noodzaak am onze rug recht te
houden, en te laten zien 'dat we er iets
aan doen; dat we de openbare ruimte
zullen terugveroveren, enzovoort. Voor
de aanpak van de zwaardere delicten
is in deze gedachtengang de enige
logische reactie: langdurige verwijdering uit de samenleving, ofwel
incapacitatie. Ook de officiele
criminologie is volgens de auteurs
thans inherent dualistisch: enerzijds de
'criminologie van het Zelf, die de
delinquent beschouwt als een
rationeel en opportunistisch
consument, niet veel anders dan wij
zelf; anderzijds de 'criminologie van die
Ander; die de delinqent ziet Ms
wezenlijk yreemd van ons, behorend
tot een andere mensen- of zelfs
diersoort Dex-beesten; 'moorddadige
monsters'). De auteurs zien voorlopig
in het Verenigd Koninkrijk en de VS de
tweede onderstroom nog steeds aan
kracht winnen. Het strafrecht sluit
thans vooral mensen uit van de
dominante samenleving en draagt
aldus bij aan een verscherping van de
tweedeling. Volgens de auteurs
ontbreekt het het huidige
criminaliteitsbeleid daarbij aan een
bredere maatschappelijke visie.
Met literatuuropgave.
8
Gendreau, P., T. Little e.a.
A meta-analysis of the predictors of
adult offender recidivism; what works!
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Criminology, 34e jrg.. nr. 4, 1996, pp.
575-596
Met meta-analyse (onderzoek van
onderzoek) hebben de auteurs
bepaald wat de beste voorspellende
variabelen zijn voor wat betreft recidive
van volwassen daders. Zij bestudeerden 131 studies die gepubliceerd
werden tussen januari 1970 en juni
1994. De voorspellers in deze studies
werden onderverdeeld in acht typen:
leeftijd, geslacht en etnische afkomst;
criminele carriere; criminogene
behoeken; familiefactoren; intellectueel
functioneren; psychologische factoren,
zoals lage zelfwaardering of sterke
angsten; sociaal-economische status;
en sociale prestaties. De auteurs
gebruikten de correllatiecoefficient van
Pierson, de CL-standaard ccommon
language'), en ANOVA. Zij vonden in
de acht categorieen 1141 correllaties
met recidive. De sterkste voorspellers
bevonden zich in categorieen 1, 2, 3, 4,
en 8. Deze onderzoeksuitkomst
ondersteunt ten zeerste de recente
vooruitgang in de theorieen van de
differentiele associatie en het sociale
leren. De minder krachtige voorspellers zijn meestal verbonden met de
anomie-theorie, subculturele theorieen
en biologisch georienteerde theorieen.
Dynamische voorspellers presteren op
zijn minst even goed als de stallstische. De LSI - R (level of service
inventory) werd geklentiliceerd als de
meest bruikbare statistische meat. De
auteurs doen ook aanbevelingen voor
het werken met voorspellers in de
praktijk.
Met literatuuropgave.
9
Hauber, Ait, A.G.A. Zandbergen
Foreign visitors as targets of crime in
the Netherlands; perceptions and actual
victimization over the years 1989, 1990
and 1993
Security journal, 7e jrg., nr. 3, 1996, pp.
211-218
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Een van de redenen waarom toeristen
niet meer zo graag naar Nederland (en
dan speciaal naar Amsterdam) komen
is de (veronderstelde) onveiligheid. Uit
eerder onderzoek blijkt dat op
jaarbasis het risico slachtoffer te
worden van criminaliteit inderdaad
acht tot tien keer groter is voor
buitenlandse toeristen dan voor
Nederlanders. Maar de betekenis van
deze gegevens is slechts beperkt De
onderzoekers trachten tegemoet te
komen aan de behoefte aan meer
gedetailleerde informatie door
aankomende en vertrekkende
passagiers op Schiphol te ondervragen. In dit artikel wordt verslag
gedaan van hun onderzoeksproject
naar het beeld dat buitenlandse
toeristen en zakenmensen hebben van
de mate van criminaliteit in Nederland
en de wijze waarop dit overeenkomt
met de werkelijkheid. Tijdens de
zomermaanden van 1989, 1990 en
1993 werden 824 Engelssprekende
buitenlanders (willekeurig geselecteerd) geInterviewd. Over het
algemeen blijken buitenlanders een
negatief beeld te hebben van de mate
van criminaliteit in Nederland. Dit
beeld is het meest negatief bij
aankomst en wordt enigszins
bijgeschaafd ten tijde van vertrek. Het
blijkt dat naarmate het verblijf in
Nederland langer is de kans
slachtoffer te worden afneemt. De
onderzoekers geven tot slot een aantal
practische aanbevelingen om toeristen
te beschermen tegen criminaliteit en
hen adequaat te helpen mochten ze
onverhoopt toch slachtoffer worden.

10
Junger, M., I. Haen Marshall
The interethnic generalizability of social
control theoty; an empirical test
Journal of research in crime and
delinquency, 34e jrg., nr. 1, 1997, pp.
79-112

Verslag wordt gedaan van een
onderzoek ter toetsing van de
generaliseerbaarheid van de sociale
controle-theorie ten aanzien van het
delinquente gedrag van jongens uit
vier etnische groepen. De steekproef
bestaat uit 788 Surinaamse,
Marokkaanse, Turkse en Nederlandse
jongens die alien woonachtig zijn in
Nederland. Er worden vier hypothesen
getoetst. De eerste is dat de factoren
van de sociale controle-theorie een
voorspellende waarde hebben voor
variaties in de algemene delinquente
betrokkenheid van de verschillende
etnische groepen. De tweede is dat
ook de variatie in soorten delinquente
en deviante betrokkenheid kan worden
verklaard door de sociale controlefactoren. De derde is dat delinquente
vrienden bij de veroorzaking van
delinquent gedrag onder de
verschillende etnische groepen
dezelfde rol spelen. De vierde
hypothese luidt dat de dimensies van
de sociale binding dezelfde onderlinge
gerelateerdheid hebben bij alle vier
groepen. Uit de multivariate analyses
van de onderzoekgegevens blijkt dat
alle vier hypotheses worden
ondersteund. De factoren die het
meest consistent zijn verbonden met
het delinquente gedrag van de vier
etnische groepen zijn het geloof in
conventionele waarden, toezicht-opafstand door de ouders, het hebben
van conflicten op school en het
participeren in onconventionele
vrijetijdsactiviteiten.
Met literatuuropgave.

11
Kaplan, H.B., K.R. Damphousse
Negative social sanctions, selfderogation, and deviant behavior; main
and interactive effects in longitudinal
perspective
Deviant behavior: an interdisciplinary
journal, 18e jrg., nr. 1, 1997, pp. 1-26
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In dit artikel wordt verslag gedaan van
een onderzoek naar de interactieve
effecten van negatieve sociale sancties
en een lage zelfachting op deviant
gedrag. Doel is een verklaring te
vinden voor de tegenstrijdige
bevindingen uit onderzoek naar het
etiketteringsperspectief. De oorzaak
daarvan kan gelegen zijn in de
moeilijkheid de voorwaarden te vinden
onder welke het etiketteringseffect al
dan niet negatief uitwerkt. Uit
sommige onderzoeken blijkt bij
voorbeeld dat mensen met een relatief
hoge status een grotere kens open op
escalerend deviant gedrag na als
. deviant te zijn bestempeld dan mensen
met een lagere status. Daarom moeten
andere subgroepen warden gevonden
waarvoor de etiketteringstheorie al dan
niet opgaat. In dit onderzoek werd
nagegaan of een lage zelfachting een
matigend effect heeft op de relatie
tussen negatieve sociale sancties en
deviant gedrag. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat individuen met eon
age zelfachting reageerden met meer
deviant gedrag op negatieve sancties.
Bij mensen met een zeer hoge
zelfachting was dit etiketteringseffect
echter nog veel sterker.
Met literatuuropgave.
12
Moyer, I.L.
Cavan's continuum of behavior; a
proposed conceptual model for the
expansion of narrowly focused
criminological theory
Journal of crime and justice, 19e jrg.,
nr. 2, 1996 pp. 181-194
In dit artikel gaat de auteur in op de
betekenis die de gedachte van de
criminologe Cavan (1961) am gedrag
als een continuum to beschouwen kan
hebben voor een verbreding van de
gangbare criminologische theorie.
Deze gangbare theorie wordt
bekritiseerd vanwege het seksistische
karakter: de meeste theoriean zijn
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gebaseerd op onderzoek ander
mannen ('amie-stream criminology').
Cavan stelt verder dal criminologen
teveel aandacht schenken aan het
nonconformistische aspect van
crimineel gedrag en tegelijkertijd
uitsluitend uitgaan van de dichotomie
crimineel en niet crimineel, waardoor
bij voorbeeld vrouwen vanwege de
lagere delinquentie niet of nauwehjks
meegenomen warden in de theorie. De
auteur plait er daarentegen voor, in
navolging van Cavan, am delinquentie
te zien als onderdeel van een
continuum en bij voorbeeld de vraag
te stellen waarom vrouwen zoveel
minder criminaliteit plegen oftewel
meer conformerend gedrag vertonen.
Een brede niet seksistische criminologische theorie beoogt een adequate
verklaring te geven voor criminaliteit
en crimineel gedrag en tegelijkertijd
de rol van het slachtoffer te
problematiseren.
13
O'Keefe, M.
Incarcerated battered women; a
comparison of battered women who
killed their abusers and those
incarcerated for other offenses
Journal of family violence, 12e jrg., nr.
1, 1997, pp. 1-19
42 gedetineerde vrouwen die
slachtoffer waren geweest van
mishandeling en die hun partners
hadden vermoord zijn vergeleken met
26 gedetineerden die eveneens
slachtoffer waren geweest van
mishandeling maar die wegens andere
delicten waren ingesloten. Het betrof
vrouwen uit twee gevangenissen in
California. Doel van het vergelijkende
onder7oek was em te bepalen welke
factoren sommige mishandelde
vrouwen ertoe beweegt am fataal
geweld to gebruiken. De vergelijking
was gebaseerd op demografische
factoren, kenmerken van de
mishandelingsrelatie, het alcohol- of
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druggebruik van de vrouwen en hun
mishandelaars, de sociale ondersteuning die zij ondervonden, eerder
crimineel gedrag en andere
ondernomen acties om een eind te
maken aan de mishandelingen. De.
onderzoeksresultaten wezen uit dat de
mishandelde vrouwen die bun partner
hadden vermoord, ouder waren, een
langere relatie hadden en in die relatie
langduriger mishandeld waren
geweest. Bovendien waren zij
slachtoffer van ernstiger vormen van
mishandeling, inclusief sexueel geweld.
Verder geloofden deze vrouwen, in
vergelijking met de controlegroep,
vaker dat hun leven gevaar liep,
gebruikten zij omgekeerd minder vaak
geweld tegen hun partner, en hadden
zij minder vaak een criminele
voorgeschiedenis.
Met literatuuropgave.
14

Riedel, M., T.A. Rinehart
Murder clearances and missing data
Journal of crime and justice, 19e jrg.,
nr. 2, 1996, pp. 83-102
Van 1960 tot 1992 is het percentage
opgeloste moorden in de Verenigde
Staten gestaag gedaald van 93% naar
65%. Vorige onderzoeken hebben zich
geconcentreerd op politieagenten,
politieorganisaties of de participatie
van derden bij geweld. Het onderzoek
in deze studie gaat uit van karakteristieken en gebeurtenissen en patronen
van ontbrekende gegevens. De
gegevens werden ontleend aan het
'Victim Level Murder-dossier van de
Illinois Criminal Justice Information
Authority en bestonden uit 3.066
slachtoffers van moord in Chicago van
1987 tot 1991. De resultaten wijzen uit
dat moorden gepaard gaande met
andere misdrijven aanmerkelijk minder
vaak werden opgelost dan moorden
die hiermee niet gepaard gingen. Dit
verband werd niet gevonden bij het
ras van het slachtoffer, het geslacht of
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het gebruik van wapens. Er bleek
verband te bestaan tussen de leeftijd
van het slachtoffer, de omstandigheden waaronder de moord werd begaan
en het oplossen van de moord.
Analyse van ontbrekende gegevenspatronen toont aan dat een gebrek
aan informatie zowel bij moorden
gepaard gaande met andere misdrijven
als bij moorden die hier niet mee
gepaard gaan, voorkomt.
Met literatuuropgave.

15
Roberts, A.R.
Battered women who kill; a comparative study of incarcerated participants
with a community sample of battered
women
Journal of family violence, lie jrg., nr.
3, 1996, pp. 291-304
Uit twee eerdere studies naar
mishandelde vrouwen die hun partner
hebben gedood blijkt dat alcohol-/
drugsmisbruik, bedreiging door de
partner met de dood, gedwongen sex
en/of zelfmoordpogingen een
beslissende rol kunnen spelen.
Onderhavige studie bouwt hierop voort
en onderzoekt de demografische
variabelen, achtergronden, psychosociale factoren, bepalende gebeurtenissen in de kindertijd, mishandeling
en manieren am de situatie het hoofd
te bieden bij 210 mishandelde
vrouwen. Er werden diepte-interviews
gehouden met 105 vrouwen die in
New Jersey vastzaten i.v.m. de moord
op hun mishandelende partner en 105
mishandelde vrouwen uit deze staat
die niet tot een dergelijke wanhoopsdaad kwamen. Het blijkt dat een
overgrote meerderheid van de
mishandelde vrouwen die hun partner
doodden verschilde met de steekproef
uit de gemeenschap op de volgende
punten: zij waren c.q. hadden 1.
sexueel mishandeld in hun jeugd, 2.
voortijdig de middelbare school
verlaten, 3. een onregelmatige
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arbeidsloopbaan van een tot due
ongeschoolde baantjes, 4. samengewoond met hun partner, 5, een
drugsprobleem, 6. een paging tot
zelfdoding gedaan door het nemen
van een overdosis, 7. toegang tot het
vuurwapen van hun partner. De kans
dat mishandelde vrouwen hun partner
uiteindehjk vermoorden neemt toe
indien er sprake is van brute en
herhaalde mishandeling, gedetailleerde
bedreiging met de dood, falende
pogingen te vluchten in alcohol of
drugs en mislukte pogingen tot
zelfdoding.
Met literatuuropgave.

16
Sessar, K.
Zu einer !Criminologic ohne Tate,; oder
auch die kriminogene Tat
Monatsschrift far Kriminologie und
Strafrechtsreform, 80e jrg., nr. 1, 1997,
pp. 1-24
In de criminologie wordt de oorzaak
voor het afwijkend of crimineel gedrag
meestal gezocht in de individuele
dispositie van de dader. Ook het milieu
wordt in individuele eigenschappen
getransformeerd. De reden hiervoor is
gelegen in de, reeds lang niet meer
vanzelfsprekende, afhankelijkheid van
de criminologie van het strafrecht. Het
strafrecht ken, als gevolg van zijn
binaire differentiaring in recht en
onrecht, alleen informatie over daders
verwerken, omdat alleen daarmee de
strafrechtelijke vraag near onrecht kan
worden beantwoord. Het milieu, bij
voorbeeld de betekenis van sociale
structuren voor het ontstaan van
misdrijven, meet warden omgecodeerd
of buiten beschouwing blijven. De
auteur komt, na een historisch
overzicht over de theorieen over
criminaliteit, tot de slotsom dat de
criminologie met haar oriantering op
de dader in de val van het strafrecht is
gelopen, waaruit zij zich weer moet
bevrijden.

Met literatuuropgave.

17
Walgrave, L, I. Aertsen
Reintegrative shaming and restorative
justice; interchangeable, complementary
or different?
European journal on criminal policy
and research, 4e jrg., nr. 4, 1996, pp.
67-85
De auteurs gaan in op de uitspraak
van Braithwaite dat hij de term
'herintegratieve schaamte' wil
vervangen door 'restauratieve
schaamt& Zij denken dat daarmee
een hele reeks van problemen wordt
opgeroepen. Herintegratie en
restauratie (herstel van de verhoudingen) heithen namelijk geheel
verschillende betekenissen. Daarom is
de verschuiving in terminologie in feite
een verandering van denken. De
auteurs beginnen met een beschouwing over het paradigma van
restauratieve rechtvaardigheid.
Vervolgens onderzoeken ze de
betekenis van schaamte als actief
primes en schaamte als sociaalpsychologische emotie. Dan gaan ze in
op wet werkelijk kan gebeuren in een
proces van mediation (bemiddeling).
Ten slotte vragen ze zich af in welke
mate deze elementen kunnen worden
gecombineerd binnen een context van
justitiale dwang. Een conclusie is dat
het concept van 'restauratieve
rechtvaardigheid' meer is dan een
reeks technieken die eenvoudig
kunnen warden gehanteerd binnen de
bestaande systemen van het strafrecht
en de kinderbescherming. Binnen het
strafproces kan en mag niet warden
verwacht dat de justitiabele meedoet
aan het schaamteproces en evenmin
dat de reIntegratie van de dader het
voornaamste doel van de strafrechtelijke interventie is. In plaats daarvan
moet het strafproces de verantwoordelijkheden vaststellen en de voorwaarden scheppen die herstel bevorderen.
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Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs

18
Wofford Mihalic, S., D. Elliott
A social learning theory model of
marital violence
Journal of family violence, 12e jrg., nr.
1, 1997, pp. 21-47
De sociale leertheorie vormt een van
de meest algemeen aanvaarde
verklaringsmodellen in de literatuur
betreffende geweld binnen het
huwelijk. Indien het wordt toegepast
bij studies naar families stelt deze
theorie dat mensen het gedrad
imiteren waar ze in hun jeugd aan
blootgesteld zijn. Geweld wordt
aangeleerd en bekrachtigd door
naasten (ouders, broers/zussen,
overige familieleden, vrienden/
vriendinnen), direct of indirect. Het
vindt een vervolg in de volwassenheid
als een manier om stress het hoofd te
bieden of als methode van conflictoplossing (Bandura, 1973). In dit
artikel worden deze uitgangspunten
van de sociale leertheorie getoetst
door te kijken naar ernstige en minder
ernstige vormen van geweld gebruikt
binnen het huwelijk. Data werden
verkregen uit het 'National Youth
Survey' van de jaren 1979 tot 1989. De
uiteindelijke steekproef bestond uit
360 vrouwen en 290 mannen. Sociaal
leren blijkt inderdaad een belangrijk
perspectief te zijn bij geweld binnen
het huwelijk. Maar mannen en
vrouwen blijken op verschillende
manieren te worden beInvloed door
ervaringen met geweld in hun jeugd.
Vroegere ervaringen hebben meer
dramatische gevolgen in het leven van
vrouwen dan van mannen, zowel in de
adolescentie (gebruik van geweld,
slachtoffer worden van geweld) als in
de volwassenheid (stress en
ontevredenheid met het huwelijk).
Met literatuuropgave.

19
Brister, R.C.
Changing of the guard; a case for
privatization of Texas prisons
The prison journal, 76e jrg., nr. 3, 1996,
pp. 310-330
Texas heeft 545 gedetineerden per
honderdduizend inwoners; dat is meer
dan de gemiddelde detentieratio in de
Verenigde Staten. Bovendien moet
Texas op rechterlijk bevel nog verder
uitbreiden om de overbevolking van
penitentiaire inrichtingen te verminderen. Privatisering van penitentiaire
inrichtingen kan in dit verband een
goed alternatief zijn. De auteur gaat in
op de voordelen en bezwaren daarvan,
maar beschrijft eerst de Texaanse
geschiedenis met particuliere
gevangenissen. In de vorige eeuw
werden gevangenissen in deze staat al
door het bedrijfsleven gerund. Dit
heeft tot zulke barbaarse detentieomstandigheden geleid, dat er in 1912
een radicaal eind aan is gemaakt. Nu
lijkt privatisering echter wel degelijk
een goed alternatief. De operationele
kosten van particuliere inrichtingen
blijken 10% tot 15% minder te zijn dan
die van staatsinrichtingen. Bovendien
blijkt de kwaliteit van de inrichtingen
niet te lijden onder het winstbejag van
de penitentiaire ondernemers.
Integendeel, zowel personeel en
gedetineerden zijn meer tevreden over
particuliere inrichtingen dan over
vergelijkbare staatsgevangenissen. De
vrees dat particuliere inrichtingen zich
onttrekken aan de publieke
verantwoordingsplicht houdt evenmin
stand. Door de gedetailleerde
contracten die de overheid afsluit met
particuliere inrichtingen is deze
verantwoordingsrelatie zelfs versterkt.
Allerlei juridische bezwaren tegen
privatisering van penitentiaire
inrichtingen worden door de auteur
eveneens weerlegd. Zijn conclusie is
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dan oak dat privatisering tot een
win-win-situatie leidt voor gedetineerden, de belastingbetalers en de staat.
Met literatuuropgave.
20
Lawson, D.P., C. Segrin 0.8.
The relationship between prisonization
and social skills among prison inmates
The prison journal, 76e jig., nr. 3, 1996,
Pp. 293-309
De mate waarin gedetineerden
normatief assimileren in de subcultuur
binnen de gevangenis wordt
aangeduid als prisonisatie. De auteurs
hebben onderzocht in hoeverre de
mate van prisonisatie afhankelijk is
van de communicatie met respectievelijk mede-gedetineerden en de
buitenwereld. Ook is nagegaan of
prisonisatie toeneemt naarmate de
gevoelens van machteloosheid groter
zijn. Tenslotte werd verondersteld dat
gedetineerden met grotere sociale
vaardigheden meer geprisoniseerd
sullen zijn. Al deze veronderstellingen
werden getoetst door middel van een
vragenlijst die is afgenomen bij 132
gedetineerden in een gevangenis in
het midwesten van de Verenigde
Staten. Vastgesteld werd dat
gedetineerden met een hogere mate
van machteloosheid en met een
intensievere communicatie met
medegedetineerden inderdaad sterker
geprisoniseerd zijn. Opvallend was dat
gedetineerden die veel contacten met
de buitenwereld hadden, eveneens
sterker waren geprisoniseerd. Het
omgekeerde werd aanvankelijk
verwacht. Bepaalde sociale vaardigheden bleken de assimilatie in de
gedetineerden-subcultuur te
versterken. Bij andere sociale
vaardigheden werd een dergelijk
verband echter niet aangetroffen.
Tenslotte werd in het onderzoek
vastgesteld dat de lengte van de
detentie niet van invloed is op de
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sociale vaardigheden van gedetineerden.
Met literatuuropgave.
21
Walker, C., D. Wall
Imprisoning the poor; television licence
evaders and the criminal justice system
The criminal law review, maart 1997,
pp. 173-186
Steeds meer leggen Britse rechters
met de Wireless Telegraphy Act in de
hand, gevangenisstraffen op aan
personen die hun boete wegens het
niet betalen van kijk- en luistergelden,
niet hebben voldaan. De auteurs
vinden dat aan deze punitieve aanpak
bedenkelijke kanten zitten. Uit de
statistieken met betrekking tot
wanbetalers en daders blijkt dat er
onevenredig veel vrouwen bij zitten,
proportioneel gezien tien maal zoveel
als in de totale gevangenispopulatie.
De reden hiervan ligt allereerst in het
vervolgingsbeleid. De inspecteurs
bezoeken alleen overdag tijdens
normale werkuren hun adressen. De
bewoner die de inspecteur te woord
staat over de wanbetaling, wordt
vervolgd, en dat is meestal een vrouw
omdat haar partner op dat moment
werkt. De tweede reden is dat
alleenstaande moeders met een laag
inkomen niet het geld hebben de
boete te betalen. Naast het
vervolgingsbeleid en het feit dat de
meeste wanbetalers en daders een
laag inkomen hebben, wijzen de
auteurs op de inconsistentie en
willekeur waarmee rechters met de
inkomensrichtlijnen omgaan. Daar is
een rechtvaardige rechtspraak niet
mee gediend. Evenmin met het feit dat
veel daders niet eens juridische
bijstand krijgen omdat de rechtbank
nalaat hiervoor te zorgen. Ook is het
zo dat veel raadslieden dit soort zaken
waar geen eer aan te behalen is, te
min vinden. Vervolging en gevangenisstraf vinden de auteurs niet alleen
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onrechtvaardig, maar ook een
buitengewoon kosten-inefficiente
oplossing. Zij vinden op beide punten
de Justices' Clerks Society aan hun
zijde. Betere oplossingen zijn het
gebruik van dienstverlening als straf,
of dat de BBC het probleem zelf maar
door middel van civiele procedures
oplost. Het beste is kijkgeld te betalen
via belastingen, maar dan wel zonder
criminalisering van daders.
Met literatuuropgave.
Reclassering
22
Rumgay, J., M. Brewster
Restructuring probation in England and
Wales; lessons from an American
experience
The prison journal, 76e jrg., nr. 3, 1996,
pp. 331-347
Vanaf het begin van de jaren negentig
zijn in Engeland en Wales beleids- en
wetswijzigingen doorgevoerd die
verstrekkende consequenties hebben
voor de reclassering. Het geloof in de
effectiviteit van straf en met name van
gevangenisstraf werd door de
conservatieve regering sterk beleden.
Van de reclassering werd in
toenemende mate verwacht dat zij een
toezichthoudende rol zou gaan
vervullen bij de tenuitvoerlegging van
straffen in de gemeenschap. Deze eis
staat op gespannen voet met de
oorspronkelijke hulpverleningsinstelling van de reclassering in
Engeland en Wales. Daar komt bij dat
de professionele opleidingseisen voor
reclasseringswerkers 'neerwaarts' zijn
bijgesteld. Een opleiding aan de
sociale academie is niet langer vereist.
De auteurs hebben aan de hand van
een vergelijking met een lokale
Amerikaanse organisatie voor
jeugdreclassering nagegaan welke
desastreuze gevolgen de Britse
plannen voor de reclassering kunnen
hebben. In de Amerikaanse organisatie

was de resocialisatie-ideologie bij
reclasseringswerkers dominant. De
rechterlijke macht schreef echter in
sterke mate voor welke reclasseringsactiviteiten moesten worden verricht
en deed dit vanuit een geheel andere
ideologie. De uitvoerende
reclasseringswerkers hadden op hun
beurt allerlei formele en informele
manieren gevonden om toch hun
eigen prioriteiten te stellen. De auteurs
geven vervolgens aan welke troeven
de reclassering in Engeland en Wales
in handen heeft om de organisatorische verloedering te voorkomen
waarvan in het Amerikaanse voorbeeld
sprake was.
Met literatuuropgave.
Jeugdbescherming en
-delinquentie
23
Clark, R.D., G. Shields
Families and delinquency; the
interaction beteen cohesion and
adaptability
Journal of crime and justice, 19e jrg.,
nr. 2, 1996, nr. 2, pp. 67-82
Veel in de criminologie gaat over het
verband tussen gezin/opvoeding en
het ontstaan van jeugdcriminaliteit.
Sinds de standaardwerken van Glueck
en Glueck uit 1950 en Hirschi uit 1969,
staan bindingsfactoren in het
middelpunt van het verklarend
criminologisch onderzoek. De
onderzoekers hanteren in dit verband
het concept interne cohesie van het
gezin. Ze stellen zich de vraag of er
tevens een verband bestaat met het
aanpassingsvermogen van het gezin,
in termen van een versterkend efffect:
draagt een grotere interne cohesie
wellicht bij aan het ontstaan van
jeugdcriminaliteit daar waar het gezin
zich door andere oorzaken moeizaam
verhoudt tot de sociale omgeving? En,
omgekeerd, versterkt een grote interne
cohesie nog eens het preventieve
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effect dat uitgaat van bij voorbeeld een
zekere mate van flexibiliteit in
gezinsrollen, hierarchie en discipline
binnen het gezin, al near gelang de
sociale omstandigheden dat vereisen?
Het antwoord, op basis van een
steekproef onder middelbare
scholieren (n=339) in een stad in het
midwesten van de VS, kan positief
luiden. Een zwakke interne gezinscohesie blijkt op zichzelf significant
gerelateerd aan een hoger niveau van
(zelf-gerapporteerde) delinquentie.
Verder zegt de factor discipline, maar
ook het soort hierarchische gezinsstructuur, op zichzelf genomen
weliswaar weinig over het ontstaan
van jeugddelinquentie. Anders wordt
dit echter waar de cohesie-factor er
mee in verband wordt gebracht. In
gezinnen die gekenmerkt worden door
sterke onderlinge banden, leidt een
dubbelzinnige (niet eenduidige) wijze
van gezagsuitoefening door (een van)
de ouders eerder tot delinquentie. De
onderlinge cohesie in het gezin
versterkt in die omstandigheden juist
de negatieve factor. Anderson wordt
een heldere gezagsuitoefening,
gecombineerd met eon flexibele wijze
van reageren op de sociale omgeving,
als preventieve factor tegen
jeugdcriminaliteit nog eens versterkt
door hechte onderlinge banden. Zo
zou men oak kunnen verklaren dal in
gezinnen die behoren tot een sociaal
verankerde criminele subcultuur,
sterke onderlinge banden de kans op
criminele carrieres nog eens
aanzienlijk doen toenemen. Len
beperking aan deze studie is volgens
de onderzoekers overigens de wat
eenzijdig samengestelde steekproef
van overwegend blanke jongeren in
het Midden-Westen van de VS.
Met literatuuropgave.
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24
Edwards, WJ.
A measurement of delinquency
differences between a delinquent and
nondelinquent sample; what are the
implications?
Adolescence, ale jrg., nr. 124, 1996,
pp. 973-989
In een self report-studio onder 532
jeugdige gedetineerden en 354
scholieren treft de auteur sterke
verbanden aan tussen de ernst van de
delinquentie en eon aantal bekende
criminologische constructen zoals
anomie, sociale binding en differentiele
associatie. De correlaties tussen de
variabelen waren in de delinquente
groep over het algemeen iets hoger
dan in de vergelijkingsgroep. De
auteur ziet hierin het bewijs dat
jeugdigen via verschillende causale
mechanismen in de criminaliteit
kunnen geraken en verbindt hieraan
de conclusie dat ook de preventie van
criminaliteit een integrale aanpak
vereist. Interventies dienen gericht te
worden op alle risicofactoren, zowel in
het gezin, op school on met betrekking
tot de vriendenkring van de jongeren.
Met literatuuropgave.
25
Fagan, J., M. Forst
Risks, fixers, and zeal; implementing
experimental treatments for violent
juvenile offenders
The prison journal, 76e jrg., nr. 1, 1996,
pp. 22-59
In de discussie over de vermeende
effectiviteit van behandelprogramma's
voor al dan niet jeugdige delinquenten
vergeet men nog wel eens te kijken
naar de wijze waarop de programme's
werden geimplementeerd. Toch
bepaalt de implementatie van een
programma hear succes, want als het
programma niet volgens de plannen of
onvoldoende intensief wordt
uitgevoerd, kan het niet slagen. De
auteurs evalueren de implementatie
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van vier projecten voor gewelddadige
jongeren. In theorie kennen de vier
projecten, in Memphis, Newark,
Boston en Detroit, dezelfde oorsprong.
Zij waren alle een uitwerking van een
beleidsinitiatief van het Amerikaanse
ministerie van Justitie. In de praktijk
verschilden de projecten echter als
dag en nacht. Ten aanzien van de
fasering van het programma, het
sociale klimaat binnen het project en
het gehanteerde sanctiesysteem gold
dat elk project haar eigen weg zocht.
De mate waarin de projecten in de vier
steden volgens de opzet werd
uitgevoerd kon op een aantal
dimensies worden beoordeeld. De
projecten met de hoogste
implementatie-score behaalden de
beste resultaten.
Met literatuuropgave.
26
Lennings, CJ.
Adolescent aggresion and imagery;
contributions from object relations and
social cognitive theory
Adolecence, 31e jrg., nr. 124, 1996, pp.
831-840
In dit artikel stelt de auteur voor om
bij de behandeling van agressieve
adolescenten gebruik te maken van
bewuste manipulatie van de perceptie
van kritieke situaties. Uit onderzoek is
gebleken dat agressieve mensen
sommige neutrale situaties als
bedreigend en vijandig ervaren. De
vorm van therapie die men voor ogen
heeft gaat uit van het herbeleven van
agressie-bevorderende situaties, maar
dan onder regie van bepaalde 'scripts'.
Deze scripts, die de patient bij
voorkeur zelf heeft opgesteld, schrijven
de jongere voor de gebeurtenis
geleidelijk anders, minder negatief te
interpreteren. Zo krijgt hij de kans te
leren dat er ook een meer prosociale
manier is om op de betreffende
situatie te reageren. De toegenomen
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zelfcontrole zal hem helpen zijn
agressie beter in de hand te houden.
Met literatuuropgave.
27
Secret, P.E., J.B. Johnson
Specialized juvenile courts; do they
make a difference in judicial decision
making?
Journal of crime and justice, 19e jrg.,
nr. 2, 1996 pp. 159-180
Dit artikel gaat in op de mogelijke
verschillen in berechting van jeugdige
delinquenten bij gespecialiseerde
jeugdrechtbanken en berechting van
diezelfde delinquenten bij 'gewone'
rechtbanken. De auteurs baseren zich
hierbij op archieven van een
gespecialiseerde jeugdrechtbank in de
staat Nebraska in de Verenigde Staten.
Het idee van een speciale jeugdrechtbank is ontstaan vanuit het
principe 'parens patria'. Dit principe
legt een grote nadruk op de
resocialisatie van de jeugdige in de
samenleving. De vraag of gespecialiseerde jeugdrechtbanken van invloed
zijn op de uiteindelijke rechterlijke
beslissing wordt door de auteurs op
grond van hun onderzoek bevestigend
beantwoord. Gewone rechtbanken
bleken eerder geneigd jeugdigen te
bestempelen als delinquent. Verder
concluderen zij dat er met betrekking
tot de beslissing welke maatregel
opgelegd dient te worden er geen
verschil is tussen beide 'typen'
rechtbanken. De auteurs besluiten het
artikel met enkele suggesties voor
nieuw onderzoek, met name naar de
vraag of de grotere clementie van
jeugdrechtbanken met betrekking tot
jeugdigen te maken heeft met het
sterk toenemende aanbod van
jeugdigen.
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Verslaving
28
Ambos, K., Comils, K. e.a.
Die strafrechtliche Behandlung von
Drogenkurieren in Deutschland,
Danemark Niederlande and Span/en
Monatsschrift fur Kriminologie und
Strafrechtsreform, 80e jrg., nr. 1, 1997,
pp. 25-43
Voor drugskoeriers bestond tot
dusverre goon bijzondere belangstelling in het strafrechtelijkcriminologisch onderzoek. Dit artikel
tracht in doze leemte to voorzien door
middel van eon strafrecht vergelijkend,
rechtsstatelijk onderzoek near de
behandeling van drugskoeriers in
Duitsland, Denemarken, Nederland en
Spanje. De berichten uit de verschillende landen werden op basis van eon
uniform indelingsschema door de
diverse rapporteurs zelfstandig
opgesteld. Daarbij word voldoende
rekening gehouden met nationale
bijzonderheden. De indeling verliep als
volgt. Na eon korte beschrijving van
de wettelijke bases word na eon
selectie van besjissingen van de
hoogste rechter ten aanzien van de
activiteiten van drugskoeriers
overgegaan op de praktijk. Hierna
werden aspecten van de tenuitvoerlegging van de straffen aan de orde
gesteld. Tenslotte werden in een
vergelijkend overzicht de belangrijkste
aspecten samengevat en beoordeeld.
Drugskoeriers brengen slechts eon
goring deel van de illegale drugs naar
de consumentenlanden. Het is al lang
goon geheim moor dat de international drugshandel drugskoeriers
doelbewust gebruikt on de international politiemacht at to leiden. Het
probleem van de drugskoeriers is
echter slechts een deel van het
globale drugsprobleem. Eon oplossing
zal dan ook niet alleen met strafrechtelijke middelen, maar slechts in het

kader van eon nieuwe drugspolitiek
mogelijk zijn.
29

Hoffmann, JP., S. Su
The conditional effects of stress on
delinquency and drug use; a strain
theory assessment of sex differences
Journal of research in crime and
delinquency, 34e jrg., nr. 1, 1997, pp.
46-78
Uitgangspunt van dit artikel is de
herconceptualisering door Agnew van
de strain-theorie op microniveau.
Agnew heeft erop gewezen dat stress
bij adolescenten hun delinquente
gedrag op verschillende manieren kan
beinvloeden. Uit de literatuur op het
gebied van stress in het algemeen
blijkt echter dat sekse invloed heeft op
de verschillende reacties van
adolescenten op stress. In het
onderhavige onderzoek wordt
nagegaan of on in hoeverre or eon
seksespecifieke invloed uitgaat van
spanningsvolle levensgebeurtenissen
op delinquent gedrag on druggebruik.
Daarbij is gebruik gemaakt van op
twee momenten verzamelde gegevens
over 11- tot 17-jarige adolescenten die
meededen aan de High Risk Youth
Study. Uit de resultaten bleek dat or
slechts weinig belangrijke sekseverschillen bestonden in de invloed
van stress op delinquentie. Bij zowel
jongens als meisjes hebben
spanningsvolle levensgebeurtenissen
eenzelfde, kortdurend effect op
delinquent gedrag on druggebruik.
Veranderingen in levensgebeurtenissen
zijn verbonden met moor delinquent
gedrag on moor druggebruik. De
auteurs achten het mogelijk dat op
latere leeftijd web verschillen worden
gevonden in de invloed van stress op
delinquentie. Ook achten zij het
waarschijnlijk dat mannen on vrouwen
wel verschillen in de manier waarop zij
omgaan met stress.
. Met literatuuropgave.
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SlachtofFerstudies
30
Dijk, JJ.M. van, G.J. Terlouw
An international perspective of the
business community as victims of fraud
and crime
Security journal, 7e jrg., nr. 3, 1996, pp.
157-167
In 1992 op de internationale
criminaliteitsconferentie te Rome,
besloot men tot het opstarten van een
groot internationaal onderzoek over
misdrijven tegen bedrijven: de
International Crimes against Business
Survey. Doel was de ervaringen in
kaart te brengen van het bedrijfsleven
in verschillende landen met criminaliteit en fraude, en deze ervaringen en
tevens kosten inclusief preventie, te
vergelijken. In totaal werden in de
deelnemende landen 7558 bedrijven
geInterviewd. In Nederland ging het
om de detailhandel, de cateringsector
en de industrie. Het onderzoek laat
zien dat Nederland internationaal
gezien tot de middenmoot behoort, de
detailhandel wordt met een financiele
schade van 1455 miljoen gulden
relatief het zwaarst getroffen. Hier in
Nederland staat de cateringsector
bovenaan wat betreft inbraak en
vandalisme, industriele bedrijven
hebben het meeste last van corruptie
en diefstal van bedrijfsvoertuigen.
Gevraagd naar afpersing en
'beschermingsgeld' antwoordde 16%
van de Nederlandse ondernemers dat
deze praktijken vaak of tamelijk vaak
voorkomen in hun branche, vooral de
cateringsector heeft het wat dat betreft
zwaar te verduren. Ook toont het
onderzoek aan dat in alle landen het
bedrijfsleven veel meer (herhaaldelijk)
slachtoffer wordt van autodiefstal,
inbraak en beroving dan particuliere
huishoudens. De criminaliteit tegen
bedrijven neemt toe, de financiele
schade die zij daardoor ondervinden
ook. In Nederland zijn het vooral de
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ondernemers in het westen van het
land die te lijden hebben van
criminaliteit. Preventie behelst meestal
het installeren van een alarm, speciaal
glas of andere raambescherming, en
extra verlichting. Vergeleken met hun
Europese collegae maken Nederlandse
detailhandelaren vreemd genoeg veel
minder vaak gebruik van een
beveiligingsbureau na sluitingstijd.
Met literatuuropgave.
31
Marshall, W.L., P. Bryce e.a.
The enhancement of intimacy and the
reduction of loneliness among child
molesters
Journal of family violence, 11e jrg., nr.
3, 1996, pp. 219-234
In de literatuur komt nogal eens naar
voren dat plegers van sexueel misbruik
van kinderen vaak niet in staat zijn tot
het opbouwen en onderhouden van
intieme relaties, sexueel dan wel
vriendschappelijk, dat ze problemen
hebben zich te hechten, en zich niet
zelden eenzaam voelen. Daarbij wordt
er vaak op gewezen dat de daders in
veel gevallen zelf vroeger misbruikt
zijn, al dan niet door de ouders,
waardoor deze gedragsproblematiek
zou zijn gegenereerd. Volgens de
beschikbare kennis geldt een en ander
nog meer dan voor delinquenten in
het algemeen. De auteurs noemen het
dan ook van groot belang dat in de
behandeling van sexuele delinquenten
met minderjarige slachtoffers, juist de
intimiteits-vaardigheden worden
aangeleerd. Op dit onderdeel richt zich
de studie, en dan nog primair met
betrekking tot de directe levenspartner. Deel van de behandeling is het
vergroten van het (zelf)inzicht in de
eigen manier van het omgaan met
intimiteit, en het aanleren van
gezamenlijke en gelijkwaardige
activiteiten met de partner. Voorts het
bespreekbaar maken van verwachtingen van en ervaringen met de sexuele

Justidela verkenningen, jrc 2 4. nr. 2 , 1998

relatie met de partner, en het leren
doorprikken van mythen in dit
verband. Oak het leren omgaan met
jaloezie en het vergroten van het eigen
zelfrespect als onderliggende dimensie
komt aan hod. In het algemeen wordt
geleerd am een langerdurende relatie
te onderhouden, inclusief de pieken,
dalen en eentonigheid. Tenslotte wordt
de clienten geleerd om met eenzaamheid on te gaan en, als men op het
moment geen vaste partner heeft, niet
direct te vervallen in het gevoel
overbodig, onbemind en lout te zijn.
Tegenover deze 'dysfunctionele
overtuigingen' wordt de persoon
aangeleerd om de positieve aspecten
van het alleen-zijn te onderkennen:
meer vrijheid om te gaan en staan
wear men wil, op reis te gaan,
enzovoort. Al met al blijkt bij de
onderzochte 32 sexuele delinquenten
na de behandeling (intramuraal,
binnen de penitentiaire inrichting)
sprake van een significante toename
van de 'intimiteits-score' en een
eveneens significante afname van
eenzaamheids-gevoelens. De auteurs
benadrukken echter dat ze nog niets
kunnen zeggen over eventuele
gedragsveranderingen (recidive) buiten
de behandelings-setting, zeker niet op
de wat langere termijn. Dit dient nog
nader onderzocht.
Met literatuuropgave.
Preventie van criminaliteit
32
Soomeren, R van, T. Woldendorp
Secured by design in the Netherlands
Security journal, 7e jrg., nr. 3, 1996, pp.
185-195
In dit artikel wordt de ontwikkeling van
criminaliteitspreventie in de sociale
omgeving beschreven, waarbij de
nadruk ligt op een initiatief dat in 1996
landelijk werd gentroduceerd: de
kwalificatie 'veilige woonwijkiveilig
woonhuis door de politie. Het
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belangrijkste doel van het invoeren
van dit certificaat is het verminderen
van criminaliteit anbraak, criminaliteit
t.a.v. auto's, vandalisme, overlast) en
het verminderen van de angst voor
criminaliteit door het sociaal veilig
ontwerpen van de gebouwde
omgeving. Het certificaat wordt
toegekend door de politie aan nieuwe
woonhuizen en -wijken met een
adequate criminaliteitspreventie en
angstverminderende kenmerken.
Internationaal gezien is dit initiatief
niet nieuw. In 1989 werd in Engeland
en Wales het project Secured by
Design gestalt Op het eerste gezicht
lijkt dit weliswaar op de Nederlandse
kwalificatie, maar de inhoud en
structuur verschillen aanzienlijk. In
Nederland richt men zich meer op
stadsplanning en landschapsarchitectuur, waarin het daderperspectief wordt meegenomen. Er
wordt op een flexibele manier gewerkt
on locatie-specifieke problemen op te
kunnen lossen. On deze verschillen
beter te kunnen begrijpen wordt er
een overzicht gegeven van de
ontwikkelingen van de laatste 25 jaar
t.a.v. planologische ontwikkeling en
criminaliteitspreventie in Nederland.
Met literatuuropgave.
33
Waard, J. de
The private security industry in the
Netherlands; developments and future
perspectives
Security journal, 7e jrg., nr. 3, 1996, pp.
227-234
In de meeste Europese landen is men
tot de conclusie gekomen dat het
voorkomen en beheersen van
criminal iteit niet slechts een taak is
van politie en justitie, maar dat ook
andere instanties (inclusief de
particuliere sector) een bijdrage
zouden moeten leveren. Gevolg
hiervan is dal de afgelopen jaren de
bedrijfstak van particuliere
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beveiligingsondernemingen een snelle
groei doormaakt. Werknemers van
deze bedrijven zijn vakmensen en hun
taak is uitgebreider en meer complex
geworden. Zij voeren binnen het totale
management van uitgebreide projecten
essentiele beveiligingstaken uit. Dit
wordt ten dele veroorzaakt door het
feit dat de politie minder prioriteit
geeft aan neventaken (niet-politie
taken). In dit artikel wordt allereerst
een kort historisch overzicht gegeven
van de ontwikkeling van de bedrijfstak
van particuliere beveiligingsinstellingen
in Nederland. Er wordt statistische
informatie gegeven over de toename
van het aantal werknemers, het aantal
bedrijven en de jaarlijkse omzet tussen
1981 tot 1994. Tenslotte worden
mogelijke tendensen en toekomstvisies
beschreven en becommentarieerd
betreffende deze bedrijfstak. Om
ervoor zorg te dragen dat de
beveiligingsbedrijven hun steeds
complexere taak naar behoren uit
kunnen blijven voeren is het
noodzakelijk dat zij zich zullen
verantwoorden en dat er wettelijke
regelingen komen, zo besluiten de
auteurs.
Met literatuuropgave.
34
Willemse, H.M.
Overlooking crime prevention; ten years
of crime prevention in The Netherlands
Security journal, 7e jrg., nr. 3, 1996, pp.
177-184
Tien jaar geleden publiceerde het
Ministerie van Justitie het beleidsplan
Samenleving en criminaliteit. In dit plan
stond preventie van criminaliteit
voorop. Ondanks de successen van de
opgestarte preventieprojecten, krijgt
preventie nog steeds een secundaire
rol toebedeeld in het denken over
criminaliteitsbestrijding. De auteur
wijst op twee opvattingen ten gevolge
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waarvan dit beleidsinstrument niet
echt vaste voet aan de grond krijgt.
Dat is allereerst de opvatting dat
preventie niet echt werkt, welke
opvatting (zeggen de critici van
preventie) bevestigd zou zijn in veel
onderzoek. Maar, zo zegt de auteur, dit
zijn onderzoeken waarvan de
onderzoeksopzet makkelijk tot
verkeerde conclusies kan leiden. De
tweede opvatting is dat als preventie
zou werken, dit alleen maar leidt tot
verplaatsing van criminaliteit. De
auteur meent echter dat onderzoeken
tot dusverre alleen maar partiele
verplaatsing hebben kunnen aantonen.
En zelfs al is deze verplaatsing slechts
partieel, dan nog is preventie een
beter alternatief dan hoge en strenge
straffen. Dat is een beleid dat zelfs in
het punitieve Amerika niet tot minder
criminaliteit heeft geleid. Bovendien
wijst de auteur op de positieve
spill-over effecten van preventie, die
zich voordoen in aangrenzende
buurten van het doelgebied. Naast
deze twee opvattingen spelen ook
gevestigde belangen en het
aanhangen van gedateerde theorieen
een belangrijke rol.
Met literatuuropgave.
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De WODC-rapporten
On zo veel mogelijk belanghebbenden
te informeren over de onderzoeksresultaten van het WODC worth een
beperkte oplage van de rapporten
kosteloos verspreid onder functionarisseri, werkgroepen en instellingen
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binnen en buiten het Ministerie van
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van
een verzendlijst die afhankelijk van het
onderwerp van het rapport opgesteld
wordt.
Vanaf 1 januari 1989 worden de
rapporten in de reeks Onderzoek en
Beleid (O&B) tot en met nr. 161
uitgegeven door Gouda Quint By.
Rapporten die ná deze datum zijn
verschenen, zijn voor belangstellenden,
die niet voor een kosteloos rapport in
aanmerking komen, te bestellen bij
Gouda Quint BV, postbus 23, 7400 GA
Deventer, telefoon: 0570-633155. Een
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