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1 Met welk recht wordt beleid gevoerd?

Inleiding

Oat het beleid van de overheid naar zijn beginsel vorming van publiekrecht is, is de
centrale these van deze studie. In de loop van het betoog zal warden getracht deze
these te ontwikkelen en enkele facetten van de verhouding tussen publiekrecht en
beleid te demonstreren aan het streven naar rationalisering van het Nederlandse langetermijn-beleid. Omdat dit streven met name heeft geleid tot de instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, zal aan opzet en werkwijze van deze raad
bijzondere aandacht warden geschonken.
Het is niet ongebruikelijk de verhouding tussen beleid en recht te zien als een
tussen doel en middel of inhoud en vorm. Ook al erkent men dat het beleid aan het
recht gebonden is, dan bedoelt men niet steeds dat het beleid innerlijk een zaak van
recht is. Onder de gebondenheid van het beleid aan het recht verstaat men veelal
slechts dat het beleid niet mag afwijken van de rechtsvoorschriften die het resultaat
zijn van vroeger beleid - zolang deze voorschriften gelden - en dat het beleid dat men
voert zich in rechtens bindende voorschriften manifesteert. De inhoud van het recht
zou wel een zaak van beleid zijn, maar de inhoud van het beleid geen zaak van recht.
Pas als het recht aldus gevormd is, gaat het in deze opvatting een eigen leven
leiden. Ook dan heet het echter soms, dat degene die met een beroep op het geldende
recht zich verzet tegen wat uit beleidsoogpunt geboden lijkt, zich op een 'formeel
juridisch' standpunt stelt, zich aan juridisch formalisme schuldig maakt. Recht is er in
deze opvatting zodra en zolang het uit een of andere gegeven rechtsbron - zoals de
wet, de rechtspraak, de heersende rechtsopvattingen - kenbaar is. Dit betekent niet
zonder meer, dat het recht legistisch beoefend wordt, wel dat het fundament van
rechtsvorming die niet op zo'n gegeven berust - dus van wat men (vrij) beleid pleegt
te noemen - buiten de sfeer van het recht wordt gezocht.
De vraag met welk recht het beleid wordt gevoerd, is sterk in de publieke belangstelling gekomen. Het functioneren van de staatsinstellingen is sedert de zestiger jaren
veel minder een aanvaarde zaak dan in de periode van wederopbouw en consolidatie na
de Tweede Wereldoorlog. De instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (W.R.R.) is slechts een van de initiatieven die aan deze heroverweging
van ons politieke systeem ontsproten zijn. De publieke discussie - met inbegrip van de
wetenschappelijke - betreft onder andere de mogelijkheid van een rationele verant-

woording van de inhoud van het beleid. De rechtswetenschap en de rechtsfilosofie
hebben hieraan nauwelijks een bijdrage weten te leveren. Voor de inhoud van het
beleid geldt, dat het politieke leven vergaand door 'vergetelheid' van het recht gekenmerkt wordt; het recht wordt nagenoeg uitsluitend gezien als vorm van het beleid. De
beoefening van de rechtsfilosofie toont een overeenkomstig beeld: haar aandacht concentreert zich vergaand op de analyse, toepassing en verdere ontwikkeling van het
positieve recht (interpretatieleer, tekstenanalyse, juridische methodologie, rechtslogica, leer van de 'richterliche Fortbildung des Rechts'). De originaire rechtsvorming
bij wetgeving en planning is nauwelijks een thema van rechtsfilosofisch onderzoek.
Deze schets van de wijze waarop de verhouding van publiekrecht en beleid benaderd pleegt te worden geldt vooral voor de sociaal-economische problematiek, die in de
actuele politiek zo'n prominente plaats inneemt. Er zijn uitzonderingen: auteurs als
Arthur F. Utz en John Rawls trachten een voor de originaire rechtsvorming op dit
terrein relevante theorie te ontwikkelen. 1 Over het algemeen gaat men er echter van
uit, dat het recht een nuttige - soms echter een hinderlijke - ordening is, die hoogstens
in een uitwendig verband staat met het nastreven van humane verhoudingen in het
sociaal-economisch leven. Deze studie is erop gericht, door een zowel filosofisch als
rechtswetenschappelijk onderzoek de innerlijke samenhang tussen publiekrecht en
beleid te ontwikkelen. Dit zal geschieden naar aanleiding van de instelling van de
W.R.R. en van de ervaringen met dit nieuwe onderdeel van ons staatsbestel in de eerste
zittingsperiode (1972-1977). Deze raad wordt een taak toebedacht bij het langetermijn-beleid, die - als beleid rechtsvorming impliceert - op bij uitstek 01iginaire
rechtsvorming betrekking heeft. De vraag zal worden gesteld, hoe de W.R.R. een aandeel kan hebben in het overheidsbeleid op lange termijn.
Binnen de context van de culturele ontwikkeling der laatste decennia valt een
veelheid van factoren aan te wijzen die hebben bevorderd, dat de W.R.R. als nieuwe
instelling een plaats in ons staatsbestel kreeg. Enkele daarvan zullen hier in het kort
worden belicht.

Onvrede met beleidsprocessen
De inhoud van het overheidsbeleid werd in het jongste verleden meer en meer voorwerp van publieke discussie. Bij sommigen ontstond de indruk, dat het eenzijdig
bescherming bood aan gevestigde belangen. De vraag rees, of de wijze waarop het
beleid tot stand kwam, niet al conserverende tendensen in zich droeg. Deze vraag werd
gesteld in het kader van een verder strekkende onvrede met veel beleidsprocessen.
Waarom het beleid juist deze en geen andere inhoud kreeg, kon niet op rationele gronden verantwoord worden. Met name de totaliteit van het beleid bleek eerder het resultaat van een toevallige samenloop van omstandigheden dan van stelselmatige coordinatie. Bovendien deed zich op vele beleidsterreinen de invloed - misschien moet men
zeggen: de greep - van belangengroepen voelen.
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De wetenschap heeft het hare ertoe bijgedragen om deze kwesties op te helderen,
onder andere voor wat de vorming van het uitgavenbeleid betreft. Allereerst valt de
doorlichting van dit beleid door de economische wetenschap te noemen (vooral in de
leer der openbare financien). Nagenoeg elk element van het overheidsbeleid heeft een
financieel en/of economisch aspect. Bijna steeds zijn er uitgaven - al was het maar voor
de ambtenaren die eraan werken - mee gemoeid, soms ook inkomsten. 2 Dit geldt mede
voor zogenaamde niet-fiscale regelingen, 'die niet betrekking hebben op inkomsten of
uitgaven van de overheid.' 3 Voorbeelden van zulke regelingen zijn de privaatrechtelijke
wetgeving en loon- en prijsmaatregelen. Hoewel de uitgaven die loon- en prijsmaatregelen rechtstreeks meebrengen, betrekkelijk onbelangrijk zijn, is de macro-economische
betekenis van deze maatregelen van het grootste belang. Naast een (onbelangrijk)
bestedingseffect hebben deze maatregelen, aldus Th. A. Stevers, ook een zogenaamd
programma-effect.4
Het overheidsbeleid heeft echter een veel breder bereik. Sommige economisten
zijn geneigd, slechts aan het financieel-economisch aspect te denken. Zij bezien het
bestedingseffect zowel als het programma-effect vanuit de economische politiek. Met
Stevers moet echter worden opgemerkt 'dat een puur ekonomische politiek - en ook
puur sociale, kulturele etc. politiek - niet kan bestaan' en 'dat iedere ekonomische
politiek uiteindelijk 'welzijns'politiek is, of althans behoort te zijn.' 5 Wat een economisch zinvolle activiteit is, kan uiteindelijk slechts worden begrepen vanuit een inzicht
in de zin van menselijk handelen, waaraan de omgang met schaarse goederen inherent
is. 6
Een wetenschappelijke fundering van de beleidsbeslissingen die bij voorbeeld in de
rijksbegroting zijn neergelegd, kan dan ook zeker niet uitsluitend van de kant van de
economische wetenschap komen. De uitgaven waarin een begroting voorziet, worden
gedaan ten dienste van de gehele staatstaak. Zij berusten op politieke beslissingen - op
beleidsbeslissingen; het zijn de zogeheten beleidswetenschappen (vooral de bestuurskunde) die zich hiermee bezighouden. 7
Het valt moeilijk te zeggen, of de onvrede met het verloop van de begrotingsprocedure meer gevoed is door de toenemende aandacht van de beleidswetenschappen
voor de begrotingsprocedure, of dat de beleidswetenschappen hierin meer door deze
onvrede zijn gestimuleerd. Wat hier ook van zij, nog in 1961 uitte Pen de klacht dat
- terwijl het aan macro-economische en publiekrechtelijke verhandelingen over de
rijksbegroting niet ontbrak - 'een bestuurskundige aanpak' daarvan 'nog te veel een
zeldzaamheid' was. 8 Het rapport van de Commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet 9 begroette hij onder meer daarom met vreugde, omdat
het wel mede op die aanpak berustte. De vraagstelling luidt hier: 'waar en hoe worden
de beslissingen genomen?' 10 De commissie onderscheidde drie functies van de begroting: keuze, beheer en macro-economische stabilisatie. 11 Ten aanzien van eerstbedoelde functie constateerde het rapport, dat het parlement de uitgaven niet tegen elkaar en
tegen de belastingen afwoog, maar slechts - bij monde van ten aanzien van een bepaalde beleidssector gespecialiseerde kamerleden - de uitgaven opdreef. Tegendruk moest
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in hoofdzaak van het Ministerie van Financien komen. De conclusie die de commissie
trekt laat aan duidelijkheid niet te wensen over: 'De keuzefunctie wordt op deze wijze
niet uitgeoefend.' 12
Aan het begin van de zestiger jaren was een bestuurskundige benadering van de
besluitvorming inzake de rijksbegroting inderdaad nog een hoge uitzondering. Van het
sindsdien verrichte pionierswerk moeten o.a. verscheidene publikaties van Drees jr.,
alsmede Stevers' college in 1965/1966 over het rollenspel bij de begrotingsvoorbereiding13 worden vermeld. In 1968 verschenen van de hand van Drees en Gubbi en van de
hand van L. Koopmans belangrijke publikaties over de onderhavige problematiek.
Drees en Gubbi schreven over 'Overheidsuitgaven in theorie en praktijk'. Zij stelden
zich de vraag, hoe de omvang van de overheidsuitgaven bepaald wordt en dient te
worden. 14 Aan hun beantwoording van deze vraag liggen onder andere beschouwingen
over de aard van de uitgaven (collectieve tegenover individuele goederen) en over het
verloop van de besluitvorming ten grondslag. Talrijke categorieen van uitgaven (zoals
landbouw, subsidies en zgn. magneten voor het noorden) worden aan een afzonderlijke
bespreking onderworpen.
Scherp is het oordeel van Drees en Gubbi over de besluitvorming ten aanzien van
overheidsuitgaven. 'Zoals kopers van een auto een vehikel wensen dat van binnen
groter is dan van buiten wil men meestal meer uitgaven in concrete sectoren en minder
in totaal.' 15 De beide auteurs signaleren dat uitgavenposten worden ingevoerd en opgevoerd zonder dat daar een kritische overweging aan voorafgaat. Belangengroepen,
fractiespecialisten uit dezelfde sector, en soms ook ambtenaren en bewindslieden aan
wier zorg die sector is toevertrouwd zijn geneigd hogere uitgaven voor hun eigen sector
te bevorderen; tegendruk is nauwelijks voorhanden. 16 Ook de leden van adviescommissies komen veelal uit de kring der belanghebbenden voort. 17
Drees en Gubbi doen een aantal suggesties om tot een betere - zakelijker - besluitvorming inzake overheidsuitgaven te komen. Enkele daarvan keren zich tegen de grote
invloed van pressiegroepen. Zo bepleiten zij het kamerlidmaatschap onverenigbaar te
verklaren met bestuursfuncties in die groepen. 18 Ook hun pleidooi voor een principe
dat naderhand als 'profijtbeginsel' algemene bekendheid heeft gekregen, ligt in dit
vlak. Het is huns inziens 'wenselijk om Ofbetalen en genieten te combineren Ofbetalen
en beslissen, maar niet - zoals nu wel gebeurt - beslissen en genieten.' 19 Voorts achten
zij het van belang, dat op grotere schaal onafhankelijk onderzoek van overheidsuitgaven plaatsvindt; 20 hun boek bevat op tal van punten een aanzet daartoe. Van belang
zijn ten slotte hun verwijzingen naar meerjarenplanning 21 en nieuwe methoden van
'begrotingsvoorbereiding en -uitvoering', zoals programmabegroting, 22 waarover hieronder meer.
Eveneens in 1968 promoveerde L. Koopmans (bij Pen) op een proefschrift getiteld
'De beslissingen over de rijksbegroting'. Daarin treft men naast een beschrijving van het
institutionele kader voor het eerst 23 een beschrijving van het overleg tussen het Ministerie van Financien en de zogenaamde sectordepartementen en van de interdepartementale geschillenbeslechting aan. 24 Ook Koopmans stelt de invloed van belangen-
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groepen en van de (vaak aan deze groepen gelieerde) specialisten der Tweede Kamerfracties aan de orde. 25 Onder andere met behulp van de 'strijdlusttheorie' 26 tracht hij
het verloop van de onderhandelingen tussen het Ministerie van Financien en de sectordepartementen te verklaren. Traditie (de vorige begroting), intuitie, taktiek en karakter van de deelnemers aan de onderhandelingen schijnen een belangrijke rol te spelen;
de invloed van argumenten schijnt daarentegen gering te zijn. 27
Sedert 1968 ziet men een aanzienlijke toeneming van wetenschappelijke beschouwingen inzake overheidsuitgaven. Afzonderlijke vermelding verdienen de publikaties
van de eind 1968 opgerichte Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven: het tijdschrift 'Openbare uitgaven - Zin en omvang van de overheidsuitgaven',
dat in 1969 begon te verschijnen, en de studie 'Verlaging van de verhoging' (1971),
verricht in opdracht van het wetenschappelijk bureau van de K.V.P. Een veelzijdig
overzicht van de gang van zaken rondom de rijksbegroting en van mogelijke vernieuwingen, o.a. van nieuwe begrotingstechnieken, biedt een boek van Van Wijngaarden en Van der Griend. 28

Opkomst van de beleidswetenschappen
De wetenschappelijke doorlichting van het begrotingsproces is niet meer dan een facet
van de opkomst der zogeheten beleidswetenschappen. Onder beleid wordt in dit verband verstaan een min of meer consistent geheel van overheidsactiviteiten. Dit kan op
velerlei wijze voorwerp van onderzoek zijn. Men kan het beleid beschouwen als de
'output' van het politieke systeem; wensen en eisen omtrent het beleid zijn de 'input'
ervan. In het kader van een in deze geest beoefende politicologie verklaart men de
inhoud van het beleid uit de 'input' en uit de organisatie van het systeem. 29
De politicologie - volgens zowel de hiervoor bedoelde richting als andere richtingen - ziet het beleid als element van het politieke leven. 30 De bestuurskunde houdt
zich bezig met de inrichting en het functioneren - vanzelfsprekend in haar milieu - van
de organisatie die formeel tot taak heeft beleid te voeren: het openbaar bestuur. 31
Naast deze wetenschappen kan men ook de leer der openbare financien en de bestuurssociologie als beleidswetenschappen aanmerken, en voorts al die wetenschappen die op
een bepaald beleidsterrein relevante informatie verschaffen: milieukunde, ecologie,
vervoerstechnologie, communicatiewetenschap, landbouwwetenschappen, criminologie, onderwijskunde e.t.q. 32
Hoogerwerf heeft, met gebruikmaking van een courante Engelstalige terminologie,
de relatie wetenschap-beleid als volgt gesystematiseerd. 33 De wetenschappen die men
op een bepaald beleidsterrein te baat kan nemen rangschikt hij onder de noemer
'science for policy'. Dror noemt dit soort kennis 'policy-issue knowledge'. 34 Vervolgens noemt Hoogerwerf de 'science in policy' - 'het gebruik maken van wetenschappelijke methoden bij het nemen van beleidsbeslissingen' - en het wetenschapsbeleid
('policy for science'). Ten slotte noemt hij het wetenschappelijk onderzoek naar het
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beleid en aspecten of onderdelen ervan: 'science of policy'. 35 Tot de laatste moeten
niet alleen bestuurskundige, maar ook politicologische, sociologische en economische
verhandelingen worden gerekend. 36 Aan de thematiek van deze studie ligt mede de
gedachte ten grondslag, dat ook de rechtswetenschap op de haar eigen wijze een
beleidswetenschap is.
In Nederland zowel als elders zijn de beleidswetenschappen sedert de zestiger
jaren sterk in opkomst. 37 Als een stuk pionierswerk op het gebied van 'science of
policy' ter wille van 'science in policy' verdient het proefschrift 'Prospectief bestuur'
van D. van Duyne (1964) vermelding. Sedert enkele jaren verschijnt een gespecialiseerd
beleidswetenschappelijk tijdschrift onder de titel 'Beleid en maatschappij'.
Een terrein waar het streven naar verwetenschappelijking van het beleid zich sterk
heeft gemanifesteerd, is dat van de openbare uitgaven. Van belang is, dat men deze niet
ge'isoleerd heeft beschouwd, maar de besluitvorming over de uitgaven heeft aangegre~en om naar een rationalisering van het beleid als zodanig te streven. Men heeft met
name getracht de keuzefunctie van de begroting - ruimer: van de uitgavenplanning
- te versterken en te vernieuwen, ten einde de uitgavenplanning tot het eerste beleidsinstrument van de moderne staat te maken.
In tal van landen leidde de traditionele begrotingsprocedure tot overeenkomstige
problemen. Het ligt dan ook voor de hand, dat men een oplossing veelal in dezelfde
rich ting zocht. 38 In de tweede helft der zestiger jaren leek het systeem van programmabegroting (vooral bekend als p.p.b.s. - 'planning-programming-budgeting-system') een
zegetocht door de westerse wereld en zelfs door de derde wereld 39 te gaan maken.
Over de inhoud en de merites, de opkomst van p.p.b.s. en de ondergang ervan in de
Verenigde Staten is veel geschreven. 40 Het systeem bevat de volgende elementen:
een specificatie van de beleidsdoelstellingen, die in een hierarchische samenhang
worden geplaatst;
een expliciete afweging van voor- en nadelen van mogelijke activiteiten ter verwezenlijking van deze doelstellingen;
meerjarenplanning;
evaluatie van het gevoerde beleid aan de hand van cle geprogrammeerde mate van
verwezenlijking der beleidsdoelstellingen, en terugkoppeling naar het nog te
voeren beleid.
Voor ons onderzoek zijn in dit verband twee zaken van belang:
1. P.p.b.s. werd ingevoerd als een instrument om de staat - door vollediger informatie en effectievere beheersing van de beschikbare middelen - beter aan zijn doel
te la ten beantwoorden. De Amerikaanse president Lyndon B. Johnson motiveerde
in 1965 zijn besluit om p.p.b.s. voor de gehele federale overheid in te voeren
onder meer met de woorden: 'we can and must do better if we are to bring the
Great Society closer to all the people.' 41
2. Aan p.p.b.s. ligt het streven ten grondslag, de onderscheiden overheidsactiviteiten
in een stelselmatige samenhang te beoordelen. Men wil de consistentie van het
overheidsbeleid bevorderen door een doelstellingenhierarchie te ontwikkelen;
men beoogt een gecobrdineerd beleid door integrale planning. 42
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In Nederland is het tot dusver niet verder dan tot een aanzet tot programmabegroting43 gekomen. De op 4 september 1970 door de toenmalige Minister-President, P. de
Jong, uitgegeven 'aanwijzingen inzake planning op middellange termijn' zijn in 1975
weer ingetrokken. Wel zijn de volgende maatregelen genomen:
1.

2.

3.

4.

5.

Reeds in 1967 maakte Minister A. Vondeling van Financien bij de aanbieding van de miljoenennota melding van het streven om tot een 'meerjarig schema' te komen. 44 Aanvankelijk
beperkte men zich gewoonlijk tot een door-berekenen van de ingediende begroting voor
enkele volgende jaren op grand van een verondersteld ongewijzigd beleid (zgn. extrapolatie).45
Sedert 1974 warden aan de Rijksbegroting meerjarenramingen toegevoegd, die een prioriteitenstelling voor een periode van drie jaar na de betreffende begrotingen behelzen.46 Thans
schrijft oak de Comptabiliteitswet 1976 zulks voor.47
Op 7 mei 1971 besloot de Ministerraad tot instelling van een Commissie voor de Ontwikkeling
van Beleidsanalyse (COBA), die op 3 november 1971 door de Minister van Financien, R. 1.
Nelissen, werd gei"nstalleerd.48 In de COBA, die wordt voorgezeten door de Directeur-generaal
van de Rijksbegroting, zijn alle departementen vertegenwoordigd. Zij streeft naar rationalisering van de budgettaire beslissingen, onder meer door doelstellingenanalyse. De COBA geeft
een kwartaalschrift 'Beleidsanalyse' uit.49
Een bouwsteen voor zo'n rationalisering wordt ook gevormd door het systeem van prestatiebegroting. Dit brengt fysieke resultaten van overheidsactiviteiten (zoals gebouwde huizen en
aangelegde kilometers autosnelweg) in verband met de kosten ervan. De Comptabiliteitswet
1976 schrijft in artikel 4.4 voor, dat - waar dit mogelijk en van belang is - prestatiegegevens in
een toelichtende bijlage van de begrotingsontwerpen worden opgenomen. Bij de totstandkoming van deze wet kwam naar voren, dat de ontwikkeling van meerjarenplanning, beleidsanalyse en prestatiebegroting wellicht te zijner tijd door een vorm van programmabegroting
gevolgd zal kunnen worden.50
De Algemene Rekenkamer heeft haar aanvankelijk tot rechtmatigheidscontrole beperkte
werkzaamheden geleidelijk aan uitgebreid met een zekere beleidsevaluatie.51 Zo beschrijft de
Rekenkamer in haar verslag over 1972 haar poging om het effect van de subsidieregelingen
van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te toetsen aan de eigen
beleidsdoelstelling van de Minister, volgens welke prioriteit werd toegekend aan de huisvesting
van lager betaalden en jonge gezinnen.52 In de nieuwe Comptabiliteitswet is deze feitelijk
reeds uitgeoefende ruime taak duidelijk omschreven (artt. 74 en 75).
Ten slotte kan in dit verband de instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid worden vermeld. Het behoort immers tot zijn taak, een samenhangend, gecoordineerd
beleid mogelijk te maken (art. 2 lnstellingswet W.R.R.); deze taak ligt op het gebied van de
integrale planning, die een van de voornaamste oogmerken van p.p.b.s. was.

Hiervoor werd melding gemaakt van de 'policy for science' - het wetenschapsbeleid. 53
Te onzent is in 1966 een Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (R.A.W.B.)
ingesteld. 54 Sedert 1971 is een minister zonder portefeuille met het wetenschapsbeleid
belast. 55 In 1967 werd voor het eerst een zogenaamd Wetenschapsbudget gepubliceerd. 56
Eveneens in 1971 bracht een door Harvey Brooks geleide werkgroep aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.C.D.) rapport uit over
'Science, Growth and Society - A New Perspective'. In dit rapport wordt het voeren
van een wetenschapsbeleid met kracht bepleit. De werkgroep wijst tevens op de toenemende verstrengeling van de diverse beleidssectoren. Deze verdraagt zich niet met de
gebruikelijke verticale organisatie van het overheidsapparaat; integratie door horizontale verbindingen op uiteenlopende niveaus is naar haar oordeel noodzakelijk. De werk-
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groep meent dat de wetenschap hier steun kan en moet bieden. Enerzijds behoeft de
wetenschap planning, anderzijds behoeft een integrale planning van het overheidsbeleid
op lange termijn wetenschappelijke ondersteuning.
De werkgroep van Harvey Brooks achtte het wenselijk dat de nationale overheden
zich van een soort wetenschappelijk stafbureau zouden voorzien, belast met 'investigation of long-range policy issues'. 57 'Science for policy' zou dus de taak van deze instelling zijn. Minister De Brauw constateerde in 1971 naar aanleiding van de voorstellen in
het Harvey Brooks-rapport, dat 'je een relatie zal moeten scheppen tussen het beleid
dat zich richt op de wetenschap en de wetenschap die zich ten dienste stelt aan het
beleid.' Met voldoening kon hij erop wijzen dat het in dat jaar gesloten regeerakkoord
voorzag in de instelling, naast de reeds bestaande R.A.W.B., van een Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid. 58
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2 De instelling van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid

Wetenschap in dienst van de politiek?
De in hoofdstuk I geschetste ontwikkeling van toenemende belangstelling voor rationalisering van het beleid met behulp van de wetenschap voltrok zich hoofdzakelijk in
de zestiger jaren en de eerste helft van de zeventiger jaren. Nog in deze periode, namelijk in 1972, kwam de W.R.R. in voorlopige vorm tot stand. Toen de W.R.R. zijn
definitieve vorm kreeg - bij de Instellingswet W.R.R. van 1976 - was het getij echter
reeds gekeerd: het optimisme over de bijdrage die de wetenschap kon leveren aan een
verbetering van de gekritiseerde beleidsprocessen was meer en meer getemperd door
kritiek op een zo groot vertrouwen in de wetenschap. 1 Dit maakt het alleszins begrijpelijk, dat de W.R.R. bij de parlementaire behandeling van voornoemde Instellingswet
als een 'laatbloeier' werd aangemerkt. 2 Is de W.R.R. inderdaad een late bloesem, of is
hij veeleer een rijpe vrucht van de in het voorafgaand anderhalf decennium ontwikkelde gedachten?
Het antwoord op deze vraag wordt mede daardoor bepaald, of de gedachtenontwikkeling van± 1960-1975 ten aanzien van een orgaan als de W.R.R. een rijpingsproces blijkt te zijn geweest. De eerste impuls dateert van 1959. In dat jaar werd
een Contactcommissie Overheid/Sociaal-Wetenschappelijke Raad (van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) ingesteld. Zij kreeg tot taak, te bezien
hoe de wetenschap - vooral de sociale wetenschap - beter dienstbaar gemaakt kon worden aan het overheidsbeleid: 'science for policy'. Een werkgroep uit deze commissie
bracht in 1965 rapport uit. Daarin concludeert zij, 'dat de coordinatie van het bestaande sociaal onderzoek ten behoeve van de overheid' - waarop zij zich aanvankelijk
had geconcentreerd - 'een zaak van secundair belang is, maar dat er ten behoeve van
het beleid voor de toekomst veeleer de behoefte bestaat aan een zicht op de grate
lijnen van de ontwikkeling van de maatschappij, waarbij zich de noodzaak voordoet deze ontwikkelingslijnen in hun totaliteit en in hun onderlinge verwevenheid te
bezien.' 3 Naar het oordeel van de werkgroep was het met andere woorden allereerst
van belang het kader te ontwikkelen waarbinnen gespecialiseerd wetenschappelijk
onderzoek ten dienste van het beleid zou kunnen plaatsvinden. Een commissie Ontwikkeling maatschappijstructuur zou dit integrale kader moeten ontwikkelen; zij zou
moeten 'komen tot voor het beleid relevante probleemstellingen en het aangeven van
knelpunten waar het bij de toekomstige ontwikkeling van de maatschappijstructuur
voor het beleid om gaat.' 4
9

In tegenstelling tot de Sociaal-Wetenschappelijke Raad, die afwijzend reageerde, 5
erkende de Regering dat op dit punt een hiaat in de bewerktuiging van de overheid bestond.6 Om die reden ging zij in 1968 over tot de instelling van een Commissie voorbereiding onderzoek toekomstige maatschappijstructuur onder voorzitterschap van
P. de Wolff, hoogleraar econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Reeds voor de
installatie kreeg deze commissie de bijnaam 'Commissie-2000'. Op het ogenblik dat de
commissie werd ingesteld, gaf de Regering er niet de voorkeur aan, over te gaan tot
instelling van een nieuw orgaan voor de planning;7 de Commissie-De Wolff adviseerde
daar in 1970 wel toe.
Zij zag haar taak in het ontwikkelen van een passende planningsstructuur. Het is
van belang, van meet af aan goed in het oog te houden dat in tweeerlei zin van 'planning' wordt gesproken. Zeer gebruikelijk is het, daaronder te verstaan het bepalen van
doeleinden en van middelen om deze te bereiken; aldus wordt het begrip bij voorbeeld
door de bestuurskundige Dror omschreven.8 De plannen van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en van de zgn. socialistische staten zijn voorbeelden van planning in deze betekenis. Planning is in deze opvatting gekwalificeerd beleid. De Commissie-De Wolff
begrijpt planning daarentegen als 'wetenschappelijke beleidsvoorbereiding gericht op
het bevorderen van een systematisch en consistent beleid'. 9
Het ligt voor de hand, dat een systematisch en consistent beleid op enigerlei wijze
tot uitdrukking wordt gebracht. Deze geformuleerde samenhang van doeleinden en
middelen zal men, al was het maar bij gebrek aan een andere courante term, een 'plan'
moeten noemen, en de activiteit gericht op het tot stand brengen van zulke plannen
'planning'. Een onontbeerlijk onderdeel van planning is een verkenning van de door het
plan te bestrijken toekomst. Het planningsbegrip van de Commissie-De Wolff verengt
de activiteit 'planning' tot deze verkenning, die neergelegd wordt in een overeenkomstig eng opgevat 'plan'. Hier zullen de door de commissie bedoelde begripsinhouden worden aangeduid als 'planning in enge zin' respectievelijk 'plan in enge zin'.
In de benamingen van het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en
het Onderwijsplanbureau wordt 'plan' ook in de enge zin bedoeld. De 'plannen' van
deze bureaus zijn geen beleidsplannen;10 in intentie is hun inhoud zelfs a-politiek (hoewel politiek van belang).
In deze studie worden de begrippen 'planning' en 'plan' ruim opgevat, dus als politieke categorieen. Tal van schrijvers leggen er de nadruk op, dat planning en plannen
doeleinden en middelen tot elkaar in relatie brengen. Zo verstaat Harnischfeger 11
onder 'planning' slechts die activiteit van beleidsvorming, en onder 'plan' slechts die
formulering van het beleid, waarin zowel de doeleinden als de middelen begrepen zijn;
een enkel middelen-schema is volgens deze schrijver geen plan. Zoals in het vervolg van
deze studie nader zal blijken, mag hieruit niet worden afgeleid dat doeleinden en middelen gestold moeten zijn in eenzinnige bepalingen. Een dynamische wisselwerking tussen doel en middel beantwoordt beter aan de aard van een beleidsplan.
Men kan zich overigens afvragen of de omschrijving van planning in enge zin door
de Commissie-De Wolff als 'wetenschappelijke beleidsvoorbereiding' niet van een te
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ruim wetenschapsbegrip uitgaat; deze beleidsvoorbereiding omvat immers mede simpele constateringen, eenvoudige statistische bewerkingen, soms intultieve beoordelingen, kortom allerhande informatievergaring. Daar staat tegenover, dat zulke informatie (in begrip en oordeel) dient als materiaal voor redeneringen; men komt aldus tot
conclusies omtrent de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien waarvan het overheidsbeleid zich moet doen gelden. Met deze rationele bewerking van gegevens is inderdaad
het wetenschappelijk karakter van de planning in enge zin gegeven. 12 Welke plaats aan
wetenschappelijke beleidsvoorbereiding toekomt in het beleidsproces als geheel zal in
het vervolg van deze studie worden onderzocht. Met name zal de vraag moeten worden
gesteld of het als 'wetenschappelijk' aanmerken van de beleidsvoorbereiding impliceert,
dat het beleidsproces overigens niet wetenschappelijk - dus irrationeel? - is.
De Commissie-De Wolff onderscheidt drie typen van planning: 13 sectorplanning
(met betrekking tot een tak van overheidsdienst), facetplanning (met betrekking tot
een aspect van verschillende activiteiten, bij voorbeeld het ruimtelijke, het economische, het sociaal-culturele aspect) en integrale planning. De laatste 'stelt zich ten
doel om tot een synthese te komen van de verschillende vormen van sectorplanning en
facetplanning op basis van een samenvattende visie van de mogelijke ontwikkeling van
de maatschappij op langere termijn.' 14 Het verdient de aandacht dat volgens de commissie integrale planning per definitie - haar definitie - planning op (tamelijk) lange
termijn is.
Ten aanzien van de facetplanning constateerde de commissie een leemte op sociaal
terrein. 15 Naar aanleiding van haar advies ging de Regering in 1973 over tot instelling
van een Sociaal en Cultureel Planbureau, als pendant van de reeds bestaande facetplanbureau's op ruimtelijk en economisch gebied (het Centraal Planbureau en de Rijksplanologische Dienst). 16
Een tweede door de commissie geconstateerde leemte werd gevormd door het ontbreken van een instelling voor integrale planning. Zij adviseerde, daarin te voorzien
door instelling van een Raad voor de Planning. Zijn taak zou liggen op het gebied van
de toekomstige ontwikkeling van de maatschappij als geheel: 'De primaire taak van de
Raad zal zijn een samenvattend inzicht te verschaffen in de mogelijke lange-termijnontwikkeling van de maatschappij als geheel en op deelterreinen in het kader van een
wetenschappelijke beleidsvoorbereiding voor de overheid als geheel. Daartoe zal de
raad een globale beschrijving moeten geven van de toekomstige maatschappij als resultante van autonome krachten en het overheidsbeleid. ( ...) Hierbij is essentieel dat de
raad alternatieve mogelijkheden voor de ontwikkeling van de concrete vormgeving op
onderscheiden terreinen van overheidsbeleid en hun consequenties op andere gebieden
aangeeft'. 17
De werkzaamheden van deze Raad zouden, zo blijkt, tweeerlei resultaat moeten
opleveren: enerzijds een 'beschrijving', anderzijds 'alternatieve mogelijkheden'. Even
verder legt de commissie er nogmaals de nadruk op, dat de Raad 'alternatieven etaleren' moet, en dat vooral geen 'blauwdruk van de maatschappij in zeg 1980 of 2000'
van hem verlangd mag worden. 18 De wens, dat de Raad beleidsalternatieven presenteert,

11

ligt in het verlengde van het door de Commissie-De Wolff gebezigde enge begrip van
planning. Planning is in deze visie kennisverwerving, opdat de politici weten waar zij
aan toe zijn en op grond van de hun voorgelegde informatie hun beslissingen nemen.
De beste dienst die de wetenschap hun kan bewijzen is de presentatie van beleidsalternatieven, waarvan de respectievelijke consequenties zo goed mogelijk zijn onderzocht; de taak van de politici bestaat erin, uit de hun voorgelegde alternatieven te
kiezen.
De Commissie-De Wolff koesterde de verwachting <lat de Raad een belangrijke bijdrage zou leveren 'tot een rationalisering van de discussies over beleidsproblemen' .19
Kennelijk acht zij beleid rationeel, als het op wetenschappelijke informatie berust.
De commissie beschrijft de (destijds) bestaande situatie in de volgende termen:
'Gebrek aan informatie die ontwikkelingen op deelgebieden integreert en een zicht
geeft op de toekomst maakt de maatschappij ondoorzichtig en onoverzichtelijk, waardoor de beslissingen eerder warden genomen op basis van de emotionaliteit van pressure groups dan op de rationaliteit van brede lagen der bevolking die over voldoende
inzicht beschikken.' 20 Blijkbaar zouden naar het oordeel van de comissie zelfs 'brede
lagen der bevolking' rationele politieke oordelen kunnen vormen, als zij maar over voldoende informatie zouden beschikken. Maar waar is deze rationaliteit dan wel in
gelegen? De scheiding die de commissie aanbrengt tussen informeren (wetenschap) en
beslissen (politiek) doet aan de Kantiaanse scheiding tussen Sein en Solien denken. Uitdrukkelijk stelt de commissie <lat de voorlichtende taak van de door haar voorgestelde
Raad 'de zelfstandige functie van de regering nl. het afwegen van prioriteiten, het
kiezen van beleidstaken en beleidsinstrumenten en het uitvoeren van het beleid volkomen ongeschonden' laat. 21 Rationele politiek is dus in haar opvatting 'afwegen' en
'kiezen' op grond van wetenschappelijke informatie; de wetenschap zelf is echter niet
tot dit 'afwegen' en 'kiezen' in staat. De hier bedoelde rationaliteit zou niet op de afweging en keuze als zodanig, maar op het substraat ervan betrekking hebben. De vraag
rijst vervolgens, welk karakter de afweging en keuze - het eigenlijke politieke moment
- in de beleidsvorming naar de opvatting van de commissie wel dragen. Is het eigenlijke
politieke moment irrationeel?
Men kan nog opmerken, dat de door de commissie gehuldigde tweedeling, zelfs al
zou men haar premissen aanvaarden, nauwelijks consequent ten uitvoer kan warden gelegd. Immers: hoe zou een Raad voor de Planning in deze conceptie kunnen uitmaken,
welke van de talloze mogelijke beleidsalternatieven uitwerking verdienen, zonder zelf
reeds te kiezen?

Gecoordineerde beleidsvonning
in 1969 stelde Minister-President P. de Jong een Commissie lnterdepartementale Taakverdeling en Coi:irdinatie in, die onder voorzitterschap stond van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, C. van Veen.
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De commissie bracht voor de kabinetsformatie 1971 haar rapport 22 uit, opdat bij
die gelegenheid de nodige beslissingen genomen zouden kunnen worden. In aansluiting
bij de door de Commissie-De Wolff ontwikkelde gedachte van een Raad voor de Plann~ng stelde de Commissie-Van Veen voor, een Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid in te stellen. Daarnaast deed zij voorstellen voor overheveling van
bepaalde taken van het ene departement naar het andere, voor versterking van interdepartementale coordinatieprocedures en voor 'een zodanige organisatie van het beheer van de departementen, dat de ministers voldoende gelegenheid houden zich aan
kwesties van fundamentele beleidsvorming te wijden.' 23 Om de strekking van het
voorstel betreffende een W.R.R. te begrijpen, zal men de context waarin dit voorstel
werd gedaan goed in het oog moeten houden. De Commissie-Van Veen merkte ten
aanzien van haar taak (bestudering van vraagstukken van interdepartementale taakverdeling en coordinatie) onder meer het volgende op:
'Aile regeren vereist eenheid van beleid. Organisatorische efficiency dwingt tegelijkertijd tot een duidelijke werkverdeling. ( ... ) Centrifugale krachten die naar verzelfstandiging streven, zetten de organisatie onder druk. Daartegenover is het noodzakelijk, effectieve voorzieningen te treffen voor de vorming van een consistent en gei:ntegreerd beleid.' 24
De Commissie-Van Veen omschreef de taak van de beoogde W.R.R. als volgt:
'a. het ontwerpen van een toekomstvisie van de maatschappij ten behoeve van de
beleidsvorming op langere termijn; b. het aangeven van de probleemvelden ten aanzien
waarvan de toekomstige ontwikkeling het stellen van prioriteiten noodzakelijk maakt;
c. het coordineren van de wetenschappelijke bureau's van de overheid o.a. om overlapping en lacunes te signaleren en op te heffen.' 25
Het verschil in optiek tussen de Comrnissie-De Wolff en de Comrnissie-Van Veen
- enerzijds het streven naar wetenschappelijke informatievergaring ten behoeve van het
beleid, anderzijds dat naar gei:ntegreerde beleidsvorming - blijkt te hebben geleid tot
een verleggen van de accenten in de taakomschrijving van de raad die zich - in beider
opvatting - met integrale wetenschappelijke beleidsvoorbereiding zou moeten bezighouden. De aanvechtbare gedachte dat men het ontwikkelen van beleidsalternatieven
en het nemen van politieke beslissingen zinvol zou kunnen scheiden, keerde in de door
de Commissie-Van Veen gepresenteerde taakomschrijving voor de W.R.R. niet terug.
De Comrnissie-De Wolff legde nog sterk de nadruk op de onafhankelijkheid van de in haar optiek met kennisverwerving belaste - raad. 26 De Commissie-Van Veen stelde
daarentegen uitdrukkelijk 'de verknoping van wetenschap en overheidsbeleid' aan de
orde, en onderkende dat er een spanning bestaat tussen 'de vrije inbreng van de wetenschap' en het risico 'dat studies en plannen worden gemaakt los van de uitvoerbaarheid
en bruikbaarheid voor het beleid.'27
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De Voorlopige W.R.R. 28

Bij de kabinetsforrnatie 1971, die leidde tot het optreden van het kabinet-Biesheuvel
(1971-1973), werd, overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie-Van Veen,
besloten tot instelling van de W.R.R. 29 Na voorbereiding door de Nijmeegse hoogleraar
J. Kremers nam de Ministerraad op 9 juni 1972 een principebesluit omtrent taak en
opzet van de Raad. 30 Het inmiddels tot een rompkabinet gereduceerde kabinet-Biesheuvel bevorderde in november van dat jaar, juist voor de vervroegde verkiezingen,
de instelling bij K.B. van de 'Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid'.31 De Regering was verplicht, tenzij zij de totstandkoming van een instellingswet had willen afwachten, zich tot de instelling van een voorlopige raad te beperken,
omdat artikel 87 Grondwet instelling bij wet eist voor alle vaste colleges van advies en
bijstarui. 32 Het lag van meet af aan in de bedoeling, zo spoedig mogelijk een wettelijke
regeling tot stand te brengen. Het kabinet-Den Uyl (1973-1977), dat in zijn regeringsverklaring van 28 mei 1973 mededeelde de W.R.R. intensiefte willen benutten 33 , nam
deze fakkel over. Het kwam enkele maanden na zijn optreden met een ontwerp-Instellingswet W.R.R., dat in 1976 werd aanvaard en op 1sept.1976 in werking trad.
De Voorlopige W.R.R. is in de nog geen vier jaar dat hij heeft bestaan (1972-1976)
zeer produktief geweest: hij publiceerde naast een aantal voorstudies elf rapporten. 34
Het Instellingsbesluit zal, op een enkel punt na, in deze studie buiten beschouwing
blijven. Aan de rapporten van de Voorlopige W.R.R. zal daarentegen in de hoofdstukken 9 en 10 - te zamen met de door de W.R.R. in zijn eerste, ingevolge art. 15
Instellingswet W.R.R. op 1 januari 1978 geeindigde zittingsperiode uitgebrachte
rapporten - uitvoerig aandacht warden geschonken, omdat zij iets van de werkelijke
inhoud van de taak van de Raad laten zien.

De Instellingswet W.R.R.

Het ontwerp-Instellingswet W.R.R. (12668) werd op 26 oktober 1973 bij de Tweede
Kamer ingediend. Een bijzondere commissie uit de Kamer bracht op 13 september
1974 voorlopig verslag uit. Het duurde tot 10 juli 1975 eer de Kamer de memorie van
antwoord (met een nota van wijzigingen) ontving. Daarin werd de vertraging toegeschreven aan de samenhang van de regeling van geheimhoudingsplicht en openbaarheid in dit wetsontwerp met de algemene problematiek van de openbaarheid van
bestuur. 35 Hierop volgden nog een eindverslag en een nota naar aanleiding van het
eindverslag. Op 10, 17 en 18 maart 1976 vond de openbare behandeling plaats. De
Tweede Kamer nam op laatstgenoemde datum het wetsontwerp aan; de fracties van
CPN, PSP, GPV, SGP, RKPN en BP onthielden hun steun eraan. Na schriftelijke
voorbereiding kwam het ontwerp op 29 juni 1976 bij de Eerste Kamer in openbare
behandeling, waar het zonder stemming werd aanvaard. De Wet van 30 juni 1976 tot
instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Instellingswet
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W.R.R., Stb. 1976, 413) trad op 1 september 1976 in werking. (De tekst van de wet
is als bijlage I achterin dit boek opgenomen.) Tot leden, adviserende leden en secretaris
van de W.R.R. werden die personen benoemd, die tot 1 september overeenkomstige
functies bij de Voorlopige W.R.R. bekleedden. Kremers, die ook voorzitter van de
Voorlopige W.R.R. was, werd tot voorzitter van de W.R.R. benoemd. Hij vervulde
deze functie tot 1 augustus 1977; met ingang van die datum werd het lid van de Raad
W.F. Schut voor de resterende duur van de eerste zittingsperiode (tot 1 januari 1978)
tot waarnemend voorzitter benoemd. 36 De Raad telt 5 tot 11 leden, onder wie de
voorzitter (art. 3). Voorts zijn er adviserende leden (art. 6). Er is een band gelegd
tussen de W.R.R. enerzijds en het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal
Planbureau, de Rijksplanologische Dienst, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de
Commissie voor de Ontwikkeling van Beleidsanalyse en de Raad van Advies voor het
Wetenschapsbeleid, door de directeuren c.q. voorzitters op grand van art. 6 tot adviserend lid te benoemen. 37 Een bureau onder leiding van de secretaris staat de W.R.R.
bij (art. 7). Overheidsinstellingen zijn verplicht aan de Raad de benodigde informatie
te verschaffen (art. 8.2). Hij kan zich bij zijn werk doen ondersteunen door andere
instellingen en door deskundigen (art. 8.1, 9 .1 en 10). Op de leden van de Raad rust
geheimhoudingsplicht voor zover zulks 'uit de aard der zaak volgt' (art.11). Buiten dit
geval zijn de rapporten aan de Regering openbaar (art. 13). De rapporten warden uitgebracht door tussenkomst van de Minister-President, die omgekeerd de Raad inlicht
over de bevindingen van de Ministerraad ten aanzien van de rapporten (art. 12.l en 2).
Art. 12.3 bevat een opvallende bepaling, die wijst op het grate gewicht dat men aan
de Raad en zijn rapporten toekent: 'De Raad van Ministers hoort de Raad op diens
verzoek naar aanleiding van de in het voorgaande lid genoemde bevindingen.' Het
Instellingsbesluit van 1972 ging trauwens nag verder, door in art. 7 .2 de mogelijkheid
van 'gezamenlijk overleg' van Ministerraad en W.R.R. te openen. De leden van de Raad
warden voor een periode van 5 jaar benoemd; zij zijn eenmaal terstond wederbenoembaar (art. 3.4). Omdat de bij het in werking treden van de wet benoemde leden reeds
sedert eind 1972 van de Voorlopige W.R.R. deel hebben uitgemaakt, is in art. 15
van de wet bepaald dat hun zittingsperiode op 1 januari 197 8 eindigt.

Verknoping van wetenschap en beleid
Hierboven werd beschreven hoe de Commissie-Van Veen in haar taakomschrijving van
de W.R.R. ten opzichte van het voorstel van de Commissie-De Wolff enkele accenten
verlegde. Meende de Commissie-De Wolff nag een scheiding te kunnen aanbrengen
tussen de kennisverwerving door de Raad voor de Planning en de beleidsbepaling door
Regering en Staten-Generaal, de Commissie-Van Veen onderkende de 'verknoping' van
wetenschap en beleid. In haar visie zou de W.R.R. drie taken hebben: een toekomstvisie ontwerpen, prableemvelden aangeven en de wetenschappelijke bureaus van de
overheid coi:irdineren. Van belang is vooral, dat de W.R.R. een toekomstvisie zou
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moeten ontwerpen: zijn taak zou niet beperkt blijven tot planning in enge zin (kennisverwerving), maar zou mede het adviseren omtrent planning (op lange termijn) in
ruime zin - meer in het bijzonder: omtrent het richtinggevend perspectief van het
beleid - omvatten.
Het Instellingsbesluit ademt overwegend dezelfde geest. Het draagt in art. 2 aan
de Raad een drieledige taak op: (a) 'te adviseren over de ontwlkkeling van de samenleving op lange termijn', (b) 'een gei:ntegreerd lange termijnkader te ontwikkelen' en
(c) toekomstonderzoek binnen en buiten de overheid te verbeteren, te bevorderen en
te coordineren. Van belang zijn de specificaties in het besluit van de taken (a) en (b).
Bij taak (a) moet de Raad naast knelpunten en probleemstellingen ook beleidsalternatieven aangeven, en van taak (b) wordt gezegd dat het gei:ntegreerde lange termijnkader aan 'de Regering ten dienste staat voor het stellen van prioriteiten' - haar prioriteiten - 'en het voeren van een beleid dat ook voor de toekomst verantwoord is'. 38
De Kroon heeft, zo lijkt het, op een of andere manier de verantwoordelijkheid van de
Regering voor het lange-termijnbeleid willen veiligstellen ten opzichte van de werkzaamheden van de W.R.R., zonder terug te vallen op de gedachte van de CommissieDe Wolff als zou men hier de wetenschap en daar de politiek haar plaats kunnen
wijzen.
In de Instelli11gswet W.R.R. schijnt men wel naar deze gedachte te zijn teruggekeerd. De taak sub a bestaat volgens artikel 2 daarin, 'ten behoeve van het Regeringsbeleid wetenschappelijk gefundeerde informatie te verschaffen over ontwikkelingen die
op langere termijn de samenleving kunnen be'invloeden'. 39 In plaats van 'adviseren over
de ontwikkeling van de samenleving op lange termijn' spreekt de wetgever nu dus van
informeren 'over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beinvloeden'.40 In het eerste geval denkt men aan een advies dat een beleidsadvies insluit,
in het laatste geval denkt men kennelijk aan informatie die van het te voeren beleid
abstraheert.
Is hier sprake van een verandering in opvatting van de Regering? De M.v.T. ontkent
zulks. Volgens haar gaat het om een 'redactiewijziging' die is aangebracht 'ten einde
ieder misverstand ( ... ) te vermijden.' In de taakomschrijvingen van de CommissieVan Veen en van het Instellingsbesluit kon, aldus Minister-President Den Uyl in deze
toelichting, 'gelezen worden dat van de Raad wordt verwacht dat hij - zij het wetenschappelijk gefundeerd en strevend naar objectiviteit - een eigen oordeel zou geven
over de weg die de Nederlandse samenleving zou moeten inslaan. Om duidelijk te
maken dat zulks niet is bedoeld,' is de taak sub a anders geformuleerd. 41 Wat hier ook
van zij, uit de wijziging van de taakomschrijving kan in elk geval worden opgemaakt
dat men bij de indiening en de behandeling van de Instellingswet het probleem van de
verhouding van wetenschap en beleid anders heeft ervaren dan toen het Instellingsbesluit werd genomen.
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Functieverschraling
Een artikel van Van Braam over de eerste vijf, in 1974 verschenen rapporten (betreffende een Europese unie, de structuur van de Nederlandse economie, energiebeleid,
milieubeleid en bevolkingsprognoses) van de Voorlopige W.R.R. 42 , geeft aanleiding
tot de gedachte, dat een zekere wijziging in de benadering van de verhouding wetenschap - beleid zich reeds voordeed onder de vigeur van het Instellingsbesluit. Van
Braam maakte dee! uit van de Commissie-Van Veen, die aan de W.R.R. de taak toedacht 'een toekomstvisie van de maatschappij' te ontwerpen. Hij constateert, de ontwikkeling sindsdien overziende, een 'verschralingstendens' .43 In de tot dat ogenblik
uitgebrachte rapporten hield de Raad zich slechts bezig met (1) probleemstellingen
voor geintegreerd lange-termijn-beleid, (2) wensen en mogelijkheden voor een rationele
voorbereiding van zulk beleid en (3) organisatie en bewerktuiging van die beleidsvoorbereiding. 44
Van Braam sprak de vrees uit 'dat de raad zich (misschien bewust, misschien
onbewust, misschien noodgedwongen) reeds heeft ingesteld op de verschraling van de
aan hem toegedachte functie'. Hij hekelt een zodanige functieverschraling, waarvan
hij het bestaan met name afleidt uit de hierboven besproken verandering in de taakomschrijving. Een raad die zelfs niet mag adviseren over het beleid op lange termijn,
maar alleen informatie mag verschaffen zal volgens hem 'binnen de kortste tijd ( ... )
vergroeien tot een adviserend en coordinerend toporgaan voor organisatie en efficiency
of iets van dien aard.'45
Hoewel inderdaad aanvankelijk veel op een tendens tot functieverschraling leek te
wijzen, moet bij Van Braams artikel de kanttekening worden geplaatst dat de W.R.R.
op dat ogenblik, zelfs al had hij dat gewild, moeilijk reeds gefundeerde beleidsadviezen
kon geven. In feite zette de Raad reeds in een vroeg stadium belangrijke projecten in
gang, zoals de systematische algemen:e toekomstverkenning, het onderzoek inzake het
werkgelegenheidsbeleid en dat inzake de verdeling van inkomen, vermogen, onderwijs
en macht. Pas tegen het slot van de eerste zittingsperiode (eind 1977) konden de
desbetreffende eindrapporten worden uitgebracht. 46 Wel kan men met Van Braam de
wijziging in de taakomschrijving van de Raad als functieverschraling duiden. In hoeverre de Raad zelf zijn taak (te) schraal heeft opgevat, kan slechts blijken uit een
analyse van zijn rapporten over een langere periode, bij voorbeeld de eerste zittingsperiode. De hoofdstukken 9 en 10 bevatten een aanzet daartoe.

Technocratisering?
Een merkwaardig element in Van Braams artikel wordt gevormd door zijn slotbeschouwing over ' "technocratisering" van het openbaar bestuur'. Hieronder verstaat
hij dat 'de bestuursmacht in de staat zich in toenemende mate gaat concentreren bij
een niet-direct politiek aanspreekbaar apparaat van bestuurlijke en technisch-weten-

17

schappelijke deskundigen.' 47 Van Braam vreest, dat een 'gekortwiekte' W.R.R. een
technocratisch karakter zal dragen. Hier stelt hij nogmaals de gedachte van een wellicht onafhankelijker of aan het parlement gelieerde - W.R.R. tegenover, die ook
beleidsadvisering tot taak zou hebben, zoals 'het ontwerpen van toekomstvisies en
toekomstige bestuursstructuren en -procedures'; 'wetenschappelijk geschoolde deskundigen' zouden hierbij 'een overwegende rol' moeten spelen. 48
Men moet zich afvragen, of deze laatste gedachte niet eerst recht technocratisering
inhoudt: buiten het politiek proces gestelde deskundigen zouden toekomstvisies gaan
ontwikkelen. Er is - zoals verderop aan de hand van de kamerstukken nader zal
worden geadstrueerd - zelfs reden om aan te nemen dat juist het schrikbeeld van zo'n
technocratische W.R.R. oorzaak is van de behoefte, de taak van de Raad beperkter te
omschrijven: men heeft de deskundigen van het terrein van de politiek willen verbannen en hun de kennisverwerving als eigen domein willen toewijzen.
De gedachte van een scheiding tussen objectieve wetenschappelijke informatie
enerzijds en subjectieve politieke beslissing anderzijds is de tegenvoeter van de technocratische gedachtengang. Men noemt deze benadering 'decisionisme' wegens de betekenis die zij toekent aan beslissingen, keuzen (decisies). In het werk van Max Weber
heeft het decisionisme zijn klassieke vorm gekregen. 49 Het berust op een opvatting
volgens welke de vorming van wetenschappelijke oordelen geen invloed van waarden
mag ondergaan. Rationalisering (verwetenschappelijking) van het beleid houdt onontkoombaar op waar 'waarden' in het spel komen. Op het domein van de waarden speelt
de politieke strijd zich af. Men dient deze strijd naar beste kunnen te zuiveren van
kwesties die zich ertoe lenen door wetenschappelijke bewerking gerationaliseerd te
worden. Volgens de decisionistische theorie zijn er twee afzonderlijke domeinen:
enerzijds dat van de waarden, de politieke doelstellingen, die op irrationele, subjectieve
keuzen berusten; anderzijds dat van de middelen, die - dankzij de wetenschap - rationeel kunnen worden afgestemd op de doelstellingen. Een arbeidsverdeling tussen
wetenschappelijke kennisverwerving en zuivere politiek (de irrationele strijd tussen
waardenstelsels) beantwoordt aan deze opvatting. 50
Technocratisering kan worden begrepen als het streven, het laatste restant van
irrationele politiek te rationaliseren. Het subjectieve kiezen tussen doelstellingen wordt
vervangen door een wetenschappelijk verantwoord beslissingsproces. Men kan zich
hierbij van systeemleer en besliskunde ('decision theory') bedienen. 51 Dat langs deze
weg een ten voile rationeel beleid tot stand zou komen is evenwel bedrieglijke schijn.
Het technocratische model veronderstelt, dat de technische vooruitgang aan het
bestuur van de samenleving zijn eigen wetten oplegt: een immanente dwang der omstandigheden zou het beleid dicteren. Deze schijn van autonomie dankt het technocratische model echter slechts aan de 'Naturwiichsigkeit der in ihm wirksamen gesellschaftlichen Tendenzen' 52 ; men bindt zich aan de 'Logik des Sachzwangs'. 53 Van een
bewust richtinggeven aan de ontwikkeling van de samenleving is geen sprake - of het
zou zo moeten zijn, dat er toch een niet-technisch politiek domein is overgebleven.
Naar sommiger oordeel is dit inderdaad het positief resultaat van het tot mislukken
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gedoemde streven naar technocratie: een decisionistische verhouding van wetenschap
en politiek, waarin het politiek domein dankzij het gebruik van systeemanalyse en
besluitvormingsstrategieen verder gezuiverd is van voor rationalisering vatbare irrationele elementen. 54
Karakteristiek voor de decisionistische benadering is de gedachte dat zuivere
politiek noodzakelijk irrationeel is. Karakteristiek voor de technocratische benadering
is de gedachte dat met behulp van besluitvormingstechnieken irrationaliteit uit de
politiek uitgebannen zou kunnen worden; hierbij wordt echter rniskend dat men zich
langs deze weg overgeeft aan de irrationele 'Naturwiichsigkeit' van dorninerende
belangen.
De door Van Braam veronderstelde functieverschraling van de W.R.R. kan in dit
licht bezwaarlijk worden aangemerkt als technocratisering. Men heeft immers bij de
indiening van het ontwerp-lnstellingswet juist duidelijk afstand genomen van de in het
rapport van de Comrnissie-Van Veen en in het Instellingsbesluit gewekte suggestie, als
zou een raad van wetenschapsbeoefenaren als zodanig gekwalificeerd zijn om een
toekomstvisie op onze maatschappij op te stellen. Eerder kan men een decisionistische
gedachtengang vermoeden. Of nog andere benaderingen hebben meegespeeld, zal nader
moeten blijken.

Het pragmatische model

In het decisionistische model ziet men politiek in de kern van de zaak als iets irrationeels. De taak van de wetenschap bestaat erin, de politici harde informatie over alternatieve middelen ter verwezenlijking van hun doeleinden (beleidsalternatieven) te
verschaffen. De tot mislukken gedoemde poging, door technocratisering het laatste
restant van irrationaliteit op te ruimen, lijkt slechts de juistheid van een - verder
gezuiverde - decisionistische aanpak te bevestigen. De ontwikkeling in de aan de
W.R.R. toegedachte taakomschrijvingen lijkt hiermee in overeenstemming.
Toch blijft de klemmende vraag, of politiek - als het er werkelijk op aankomt de
richting van de ontwikkeling der samenleving te bepalen - onvermijdelijk een zaak van
subjectieve willekeur is. Is het wel juist, de politieke besluitvorming over doeleinden
als een domein te zien dat slechts uitwendig verbonden is met de rationele bepaling van
rniddelen? Is het niet veeleer zo, dat in de de politieke discussie doeleinden en middelen voortdurend te zamen aan de orde zijn? Doet zich niet een wisselwerking van doeleinden en middelen, van waarden en analyse voor?
In het pragmatische model wordt een zodanige wisselwerking aangenomen. Deze
benadering wortelt in de filosofie van het pragmatisme, die onder anderen door John
Dewey is geformuleerd. Volgens deze kan men overgeleverde waarden als het ware
proefondervindelijk toetsen aan de door de technische ontwikkeling geopende mogelijkheden. 55 Anderzijds is het zo, dat de technische ontwikkeling gericht wordt door
het heersende waardenpatroon. Brengt men deze gedachtengang over op de ver-
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houding wetenschap - beleid, dan ontstaat het model van een wederzijdse communicatie, die aldus verloopt dat deskundigen de politici adviseren en politici de deskundigen onderzoeksopdrachten geven. 56 In deze communicatie warden zowel de
beleidsinstrumenten aan de beleidsopvattingen, als de beleidsopvattingen aan het
beschikbare instrumentarium getoetst.
Jiirgen Habermas stelt, dat de geinstitutionaliseerde wetenschappelijke advisering
ten behoeve van het beleid volgens het pragmatische model pleegt te verlopen. Deze
advisering zorgt voor de 'vertaling' tussen wetenschap en beleid: zij is erop gericht
'einerseits Forschungsergebnisse aus dem Horizont leitender Interessen, die das Situationsverstiindnis des Handelnden bestimmen, zu interpretieren, und andererseits
Projekte zu bewerten, und solche Programme anzuregen und zu wiihlen, die den
ForschungsprozeB in die Richting praktischer Fragen lenken.' 57 Dit proces blijft
evenwel geheel en al gebonden aan wat Dewey de 'value beliefs' noemde, d.w.z.
'an einem historisch bestimmten und gesellschaftlich normierten Vorverstiindnis des
in konkreter Lage praktisch Notwendigen.' 58 De pragmatische wisselwerking van
wetenschap en beleid speelt zich af volgens de bestaande maatschappelijke ontwikkelingslijnen. 59 Van een rationalise ring in die zin dat men kritisch afstand kan nemen van
de heersende trends en bewust richting geeft aan de ontwikkeling der samenleving,
is in het pragmatische model evenmin sprake als in het decisionistische of het technocratische model. Wel bevat het. pragmatische model een aanknopingspunt voor zo'n
rationalisering. Anders dan in de decisionistische benadering wordt onderkend dat de
vraag welke beleidsalternatieven de wetenschap zal ontwikkelen, afhankelijk is van een
'Vorverstiindnis' van de beleidsbeslissingen, en dat de bepaling van beleidsdoeleinden
een (al is het maar vage) kennis van de beschikbare middelen veronderstelt. Anders ook
dan het decisionisme sluit het pragmatische model niet het 'zuiver' politieke bedrijf uit
van een rationele benadering. Daarbij moet men wel bedenken, dat zowel in de decisionistische als in de technocratische benadering wetenschap en rationaliteit betrekking
hebben op de bewerking van 'harde', gekwantificeerde ervaringsgegevens. In de pragmatische benadering denkt men veeleer aan zinvolle communicatie, waarvan zulke
ervaringsgegevens slechts een onderdeel zijn.

Wetenschap en politiek in de Instellingswet W.R.R.
De Instellingswet W.R.R. berust niet op een uitdrukkelijke keuze tussen een decisionistisch model en een pragmatisch model van de verhouding wetenschap (W.R.R.) politiek (Regering en Staten-Generaal). Wel duidelijk is een afwending van de technocratische gedachtengang. De functieverschraling en de sterke nadruk op het informeren
en het voorleggen van beleidsalternatieven tonen een zeker overwicht van de decisionistische benadering; van een wisselwerking in pragmatische zin is hier geen sprake.
Anderzijds tonen de overwegingen met betrekking tot de samenstelling van de Raad,
dat men bepaald niet ten volle overtuigd was van de juistheid van de decisionistische
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opvatting, als zou men wetenschap en politiek scherp kunnen scheiden. Volgens de
door Minister-President Den Uyl ondertekende memorie van toelichting zullen bij de
samenstelling van de Raad twee criteria worden gehanteerd. Het ene criterium is de
persoonlijke kwalificatie van de leden (wetenschappelijk niveau, vermogen tot interdisciplinaire samenwerking in team-verband, belangstelling voor de toekomstige
ontwikkeling van de samenleving, maatschappelijk en bestuurlijk inzicht). Volgens het
andere criterium 'dient de raad als geheel binnen de grenzen van het mogelijke op
wetenschappelijk niveau de veelzijdigheid van de samenleving te weerspiegelen'. 60 Niet
alleen de verscheidenheid van disciplines speelt een rol bij de samenstelling van de
Raad, maar ook 'de verscheidenheid van geestelijke en maatschappelijke stromingen in
onze samenleving'. 61 Ondanks de 'schrale' taak die in de Instellingswet aan de Raad
wordt toebedeeld, heeft men een pluriforme samenstelling van belang geacht. Het
lid van de Tweede Kamer Jongeling wierp bij de openbare behandeling van het ontwerp-lnstellingswet de vraag op, of 'dit niet impliciet een erkenning van de levensbeschouwelijke en politieke gebondenheid van die wetenschapsbeoefening' is. 62 lnderdaad blijkt hieruit, dat men zeker niet overtuigd was van de waardevrijheid - de neutraliteit - van wetenschappelijke kennisverwerving ten behoeve van het beleid.
De wordingsgeschiedenis van de Instellingswet W.R.R. wekt sterk de indruk, dat
zij niet op een consequente hantering van het decisionistische model berust. In het
voorlopig verslag van de bijzondere commissie uit de Tweede Kamer toonde men zich
bezorgd, dat onder het mom van objectieve, wetenschappelijke advisering een element
van technocratische besturing van onze samenleving zijn intrede zou doen. Vanuit de
PvdA-fractie werd gewezen op de suggestie die van het aan de Raad toegekende predikaat 'wetenschappelijk' kan uitgaan, alsof 'elke tegenspraak of twijfel aan zijn conclusies reeds bij voorbaat nutteloos te achten is'. 63 Van nagenoeg alle kanten werd betoogd, dat een volstrekt objectieve, waardevrije advisering uitgesloten is. 64 Van de kant
van de GPV-fractie toonde men zich bezorgd voor een 'versluiering van de vooronderstellingen' - namelijk 'levensbeschouwelijke uitgangspunten' - 'die aan elke kennisverwerving vooraf plegen te gaan.' 65 De anti-revolutionaire comrnissieleden oordeelden
het 'enigermate na:ief om, zoals in de memorie van toelichting gebeurt, veel betekenis
te hechten aan de vervanging van de term "adviseren over de ontwikkeling van de
samenleving" door woorden als "wetenschappelijk gefundeerde informatie verschaffen
over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen be:invloeden" ,' 66
In de Tweede Kamer zag men de functieverschraling in decisionistische zin dus bepaald
niet algemeen als een afdoende beveiliging tegen technocratische tendensen.
In de memorie van antwoord legde Minister-President Den Uyl - geheel in de lijn
van een functieverschraling - sterk de nadruk op de bescheiden taak van de W.R.R.:
'geen advisering over beleid dat naar de visie van de raad zou moeten worden gevoerd
maar informatieverschaffing over mogelijke ontwikkelingen, tijdige waarschuwing voor
de mogelijkheid dat sommige van deze ontwikkelingen resp. lange-terrnijnplannen op
doelgebieden 67 , vroeg of laat met elkaar in botsing kunnen komen, tijdige bewustmaking van alternatieve keuzemogelijkheden die de raad mag toelichten maar waarover
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de politieke discussie en beslissing moet worden overgelaten aan anderen.' 68 De
Minister-President stemde in met het oordeel dat 'waardenvrije wetenschapsbeoefening
ten deze onmogelijk' is 69 en dat 'de subjectiviteitsfactor nooit geheel is uit te bannen."70 Hij meende dat de wettelijke regeling toch voldoende waarborgen bevatte om
te voorkomen 'dat het politieke proces in ons land de ongewenste be1nvloeding zou
ondergaan van een vooringenomen, bevooroordeeld orgaan dat zich daarenboven ook
nog aan publieke controle zou onttrekken.' 71
Hoewel 'de grens tussen informatieverschaffing en advisering niet altijd duidelijk
is te trekken' 72 zag de bewindsman een eerste waarborg in een beperkte taak van de
W.R.R. Dat hierbij werd gewezen op de plicht, 'de politieke discussie en beslissing'
aan anderen over te laten (zie boven), toont hoezeer men het decisionistische model
als remedie tegen technocratisering bleef zien. Het zou 'niet aan de raad' zijn, 'de weg
te wijzen, maar wel de twee- of driesprong aan te geven waarbij Regering en StatenGeneraal een bewuste keuze zullen moeten maken.' 73 Anders gezegd: men erkende de
onmogelijkheid van een tweedeling van het beleidsproces in een a-politiek, wetenschappelijk deel en een irrationeel, politiek deel, maar streefde er wel naar deze tweedeling zo veel mogelijk te benaderen. In deze zin reageerde de Minister-President ook
op de bezwaren tegen het aan de Raad toegekende predikaat 'wetenschappelijk'.
Geheel gelukkig was hij er niet mee, maar de term gaf wel aan dat de Raad 'niet zelf
partij kiest in de problematiek waarover in het politieke krachtenveld moet worden
beslist.' 74
Andere waarborgen tegen een dominerende positie van de W.R.R. bij de totstandkoming van beleidsbeslissingen zocht de Minister-President in de pluriforme samenstelling van de Raad - een waarborg tegen eenzijdigheid -, in de samenwerking met de
adviserende leden van de Raad 75 en met allerlei onderzoeksinstellingen en deskundigen, en in de openbaarheid van de rapporten. 76
Tijdens de openbare behandeling bleef de vrees voor een technocratisch element
in ons staatsbestel een rol spelen. 77 Tevens kwam opnieuw de wijziging in de taakomschrijving van de Raad aan de orde. Uit de woorden van de Minister-President bleek
duidelijk, dat deze wijziging toch wel meer was dan een redactionele wijziging (zoals
in de memorie van toelichting was gesteld), namelijk een antwoord op de vrees voor
technocratie: 'Er is in dat verband gesproken van een trapafdaling van het ontwikkelen
van een visie op een toekomstige maatschappij naar het bieden van alternatieven daarvoor, van adviseren naar het benadrukken van informeren. De heer Jongeling heeft in
dat verband gesproken van "functieverschraling". ( . . . ) Uiteraard moet worden
gewaakt voor het gevaar dat onder het hoofd van wetenschap bepaalde politieke
visies worden voorgelegd als volgend uit de logica van technocratisch denken. Vandaar
het elimineren van die elementen om nogmaals daarbij duidelijke waarschuwingsborden te plaatsen en vandaar de beklemtoning van de informatieve taken.' 78
Men voerde derhalve het decisionistische model aan als bescherming tegen het
gevaar van technocratie, zonder zich te ontveinzen dat een strikt neutrale informatieverschaffing onmogelijk is. In de memorie van antwoord werd de functie van de
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W.R.R., om haar van de adviserende functie van de Raad van State te onderscheiden,
aangeduid als 'een indirect adviserende functie'. 79 Naar aanleiding hiervan werd de
vraag opgeworpen of het gemaakte onderscheid niet op een woordenspel uitliep. 80 De
Minister-President kwam in dit verband tot een genuanceerde versie van het decisionistische model: 'lk zeg niet dat het' (de W.R.R.) 'een onpolitiek college is - dat hoop
ik niet -, maar er zijn graden in politieke gerichtheid van colleges. lk zou de wetenschappelijke raad bepaald niet meer een politiek college willen noemen dan het gros
van de 450 andere externe adviescommissies en organen die de overheid er in ons land
op nahoudt.' 81
Ook de Eerste Kamer schonk zowel bij de schriftelijke voorbereiding als in het
openbaar debat ruim aandacht aan de verhouding wetenschap - politiek. Kritiek en
verdediging vertoonden hetzelfde patroon als in de Tweede Kamer. Minister-President
Den Uyl legde er opnieuw de nadruk op, 'dat de wetenschappelijke raad geen doelstellingen van beleid formuleert, dat hij niet adviseert, maar informeert, kaders aangeeft en alternatieven aanreikt.' 82 'De politieke keuze behoort bij het kabinet en bij
gekozen vertegenwoordigingen.' 83 In het voorlopig verslag werd een belangwekkende
vraag gesteld, die kennelijk aanknoopte bij het door de Regering (onder voorbehoud)
aanvaarde decisionistische model: 'Is de Regering voornemens politieke uitgangspunten
aan de raad mede te delen bm dan de raad te vragen, met deze uitgangspunten als
randvoorwaarden, te (doen) bestuderen wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn
van een op bedoelde uitgangspunten te baseren beleid ?'84 De Minister-President
antwoordde daarop, dat het niet uitgesloten is dat de Regering de Raad zou vragen,
met een bepaald politiek uitgangspunt rekening te houden. Als zodanig zou evenwel
slechts een uitgangspunt in aanmerking komen 'waarvan kan worden verondersteld
dat het, tezamen met andere maatschappelijke gegevens, voor langere tijd zijn gelding
zal behouden. Het laatste houdt in dat alleen die politieke uitgangspunten in aanmerking zouden komen waarover ook in het parlement een hoge mate van consensus
zou bestaan. De ondergetekende ziet geen beletsel dat het parlement een dergelijk
uitgangspunt zelf zou aanmelden om als randvoorwaarde bij een voorgenomen W.R.R.studie te fungeren.' 85
Dit antwoord laat zien, hoe problematisch de opzet van de W.R.R. is. Een uitgangspunt dat op 'een hoge mate van consensus' berust, is de Raad uiteraard bekend
ook zonder dat de Regering of het parlement dit bij de Raad aanmeldt. Zou de Raad
zich aan dergelijke, min of meer algemeen aanvaarde uitgangspunten bij zijn onderzoek
en in zijn advisering niet willen storen, dan zal ook de 'aanmelding' van zo'n uitgangspunt de Raad er niet toe kunnen brengen, zijn houding te wijzigen; de Raad stelt
immers onathankelijk van Regering en parlement zijn werkprogramma en zijn rapporten vast. Maar hoe bij omstreden uitgangspunten van beleid? De Regering zal dan geen
uitgangspunten bij de Raad aanmelden. Zijnerzijds kan de Raad evenwel niet alle
denkbare uitgangspunten even uitvoerig op hun consequenties onderzoeken. De
W.R.R. zal dus zelf bij het vaststellen van zijn onderzoeksprogramma een beleid
moeten voeren. Wellicht kan hij zich beperken tot de in het parlement verdedigde
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beleidsuitgangspunten of de door potentiele regeringspartijen bepleite uitgangspunten.
Het is echter de vraag of dit niet reeds een onverantwoorde vemauwing van het gezichtsveld meebrengt, waar het er juist om gaat met behulp van geavanceerde onderzoeksmethoden toekomstige ontwikkelingen zichtbaar te maken die anders aan de
politici zouden ontgaan. De uitgangspunten die toch al verdedigd worden, berusten
immers op 'maatschappelijke gegevens' zoals men die ziet wanneer men het zicht op de
mogelijke effecten van een te voeren lange-termijnbeleid nog ontbeert. Daarom is het
welhaast zinloos om (zoals in de hierboven geciteerde passage door de Minister-President werd geopperd) de Raad te vragen, rekening te houden met een politiek uitgangspunt, waarvan men veronderstelt dat het 'tezamen met andere maatschappelijke
gegevens, voor langere tijd zijn gelding zal behouden.' 86 Als dit alles zeker is, kan men
het nodige onderzoek ook wel aan een ambtelijke instantie opdragen. Als echter een
creatieve toekomstverkenning nodig is, bestaat er een verhouding tussen wetenschap en
politiek, waarvoor het decisionistische model al te simpel is.

De W.R.R. in de litteratuur
In de litteratuur over de aan de W.R.R. toebedachte taak wordt eveneens de mogelijkheid van neutrale informatie en objectieve advisering in twijfel getrokken. Men spreekt
de vrees uit, dat buiten het parlement om, ja zelfs buiten de politieke sfeer om, een
blauwdruk voor de samenleving opgesteld zal worden. Zo stelt Giesje Kaak: 'Een
toekomstvisie heeft ( ... ) alles te maken met een kijk op de maatschappij. Maar
omdat de Raad de naam heeft objectieve informatie te leveren, kan geen enkele
regering deze informatie naast zich neerleggen zonder het risico te lopen voor onwijs te
worden uitgemaakt. Met andere woorden: deze Raad is nog eens een extra versterking
van de vierde macht, de ambtenarij.' 87 Eisse Kalk en Toine Kreykamp menen, dat omdat de W.R.R. ten dienste van de Regering staat en het parlement op de tweede
plaats komt - 'de kans groter (wordt), dat zich in Nederland een "expertocratisch" en
"burocratisch" regime ontwikkelt, ten koste van voortgaande realisering van parlementaire democratie'. 88
Marlies Neervoort legt de overwegend dicisionistische achtergrond van de Instellingswet bloot. Zij stelt in verband daarmee de vraag: kan de W.R.R. wel de hem
'toebedachte taken op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren? Kan ze' (lees:
hij) 'het wel stellen zonder een eigen oordeel "over de weg die de Nederlandse samenleving zou moeten inslaan" ( ... )?' De Raad 'moet beleidsaltematieven aangeven. Dit
impliceert een creatief formuleren en concretiseren van een politieke visie, tegen de
achtergrond van een verworven inzicht in de samenleving.' Het is niet zo, dat zulk werk
niets met wetenschap te maken heeft, integendeel: men 'zal een politieke visie aan de
hand van resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten concretiseren.' Neervoort
acht dus een relatie tussen wetenschap en politiek mogelijk die van andere aard is dan
de door de Regering beoogde. Zij betwijfelt, of de huidige opzet van de W.R.R. past in
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de relatie tussen wetenschap en politiek die in haar opvatting wenselijk zou zijn. 89
Zowel D. van Houten als C. J. A. Crasbom herleidt de aporieen van de decisionistische benadering tot de achterliggende opvattingen van rationaliteit en wetenschap.
Van Houten wijst erop, dat men planning vaak verengt tot informatievergaring, 'gericht
op het optimaliseren van de effektiviteit van middelen.' 90 Van Houten stelt hier het
begrip 'planning als veranderingsstrategie' tegenover, waarvan 'politieke planning' een
element is. 91 Politieke planning omvat zowel de middelen als de doeleinden; daarom
'moet ze zich kunnen baseren op een meer omvattend rationaliteitsbegrip dan Webers
"Zweckrationalitat" ' 92 - de decisionistische opvatting van rationaliteit. De grondfout
van de opzet van de W.R.R. is zijns inziens, dat men uit 'angst voor planning' deze een
neutraal cachet heeft willen geven door haar van het politiek proces te scheiden.
'Men probeert de planning "klein" te houden, in plaats dat men zich erop richt de
politiek "groat" te maken.' 93
Crasbom gaat in op het laatste onderdeel van de in art. 2 sub a Instellingswet
omschreven taak, het ontwikkelen van beleidsaltematieven. Naar zijn oordeel moet
men hiertoe meer doen dan waartoe de 'sciences' - de positieve wetenschappen - naar
hun aard in staat zijn. Een 'syntetiserende kunde', die hij 'samenlevingskunde' noemt,
zou nodig zijn opdat - 'door het op elkaar reageren en inspelen' van de vele subjecten
in de samenleving - 'de samenhang van de samenleving' tot stand wordt gebracht. 94

Vragen
De bij de parlementaire behandeling opgeworpen vragen en de in de litteratuur geleverde kritiek laten zien, dat de verhouding wetenschap - politiek zeer problematisch
is. Een ten voile overtuigend antwoord op de vraag naar de mogelijkheid van rationalisering van het beleid is bij de totstandkoming van de W.R.R. niet gegeven. Aan de
decisionistische visie, die een - strikt van de politiek gescheiden - neutrale, waardevrije
wetenschapsbeoefening veronderstelt, kon men niet onvoorwaardelijk geloof hechten.
Men zocht de oplossing niet in de richting van het pragmatische model, dat een nauwe
relatie tussen wetenschap en politiek legt. Integendeel, men behield het decisionistische model als niet ten voile bereikbaar ideaal, en trachtte in de opzet van de W.R.R.
de scheiding van wetenschap en politiek zoveel mogelijk te benaderen. De politieke
factor in het werk van de W.R.R. bleef men zien als iets subjectiefs, iets irrationeels.
Dat bij de behandeling van de lnstellingswet W.R.R. door Regering en parlement als
om strijd de onmogelijkheid van een objectieve beoefening van de beleidswetenschappen werd geproclameerd, is - nu men aan een precisering van de aard en de
achtergronden van dit verondersteld gemis aan objectiviteit niet is toegekomen - wel
een paver resultaat van de fameuze 'Methodenstreit' over de mogelijkheid van waardevrije wetenschap.
De W.R.R. is in het Nederlandse staatsbestel ingeplant als een onathankelijk
college dat ten behoeve van het Regeringsbeleid op lange termijn wetenschappelijk
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gefundeerde informatie verschaft. De vraag die in deze studie centraal staat, luidt: Hoe
kan de W.R.R. een aandeel hebben in de vorming van het overheidsbeleid op Zange
termijn?
Dit hoofdstuk leerde, dat aan de instelling van de W.R.R. het streven naar rationalisering van het beleid ten grondslag ligt. De bijdrage aan het beleidsproces die men van
de W.R.R. verwacht, bestaat dan ook in verhoging van de rationaliteit ervan. Het blijkt
echter te ontbreken aan een duidelijk inzicht, wat rationaliteit van het beleid kan inhouden. Om daar een antwoord op te kunnen geven, zal men zich allereerst de volgende fundamentele vraag moeten stellen: Wat wil het eigenlijk zeggen, beleid te
voeren?
Op deze vraag hebben de hoofdstukken 3, 4 en 5 betrekking. Omdat een onuitgesproken vooronderstelling van de instelling van de W.R.R. is, dat het regeringsbeleid
tot een relevante beheersing van maatschappelijke processen op lange termijn in staat
is, zal de behandeling van deze problematiek zich moeten uitstrekken tot de subjectzijde van het beleid: Wie voert beleid? De bespreking van deze vraag in hoofdstuk 6
zal het mogelijk moeten maken, rekening te houden met het verschijnsel dat andere
organisaties dan de staat mede macht uitoefenen over de toekomst van de samenleving,
ook op lange termijn.
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3 Wat is beleid?

Inleiding
In hoofdstuk 2 kwam de instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan de orde. De taakomschrijving van de Raad is be1nvloed door de zienswijze,
dat slechts de keuze van de middelen voor het nastreven van politieke doelstellingen
door wetenschappelijke beleidsvoorbereiding gerationaliseerd zou kunnen worden; de
bepaling van de inhoud van het beleid zou evenwel uiteindelijk berusten op puur subjectieve, irrationele en dus willekeurige beslissingen. Ben duidelijk inzicht, wat rationaliteit van het beleid kan inhouden, bleek echter te ontbreken. In verband daarmee
werd de vraag gesteld, wat beleid nu eigenlijk is. Aan deze vraag is het onderhavige
hoofdstuk gewijd.
Van Dale omschrijft betekenis 1 van het woord 'beleid' als 'het behandelen of
wijze van behandelen van een zaak, bestuur met betr .. tot de gevolgde beginselen of
gedragslijn, thans inz. in zaken van staat en oorlog, van de overheid, een overheidsorgaan enz.' 1 De term 'beleid' wordt niet slechts met betrekking tot overheidsactiviteiten gebezigd, maar ook ten aanzien van een ondememing (bij voorbeeld het produktiebeleid van een ondememing), en eveneens ten aanzien van andere maatschappelijke
organisaties en functionarissen. Hier wordt echter - tenzij anders aangegeven - met de
term 'beleid' gedoeld op zekere activiteiten die van de staat uitgaan.
Aanstonds moet hierbij worden aangetekend dat met beleid een min of meer
consistent geheel van overheidsactiviteiten wordt bedoeld. Men spreekt wel van het
inzake een bepaalde aangelegenheid gevoerde beleid, maar een onzelfstandige, iilcidentele activiteit wordt nooit 'beleid' genoemd. Bovendien kan worden opgemerkt, dat
'beleid' ook op een zekere creativiteit wijst. Ben als het ware mechanische tenuitvoerlegging wordt in elk geval niet met 'beleid' aangeduid. 2

Het staatsdoel
Met de omschrijving van 'beleid' als een min of meer consistent geheel van activiteiten
die van de staat uitgaan, is over de inhoud van het beleid nog niets gezegd dat een aanknopingspunt kan bieden voor de beantwoording van de vraag, in hoeverre deze rationeel bepaald kan worden. Ook een aanvulling van deze omschrijving in die zin, dat de
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activiteiten op een ordening van het maatschappelijk leven gericht zijn (of iets dergelijks), laat ruimte voor elke willekeurige inhoud van het beleid. Het ligt voor de hand,
in het staatsdoel een bepaling van de inhoud van die activiteiten en dus van het beleid
te zoeken. Wanneer men nagaat wat in een modem leerboek staatsrecht als dat van
T. Koopmans 3 over het staatsdoel gezegd wordt, komt een inhoudelijke beantwoording van de vraag wat beleid is, echter nog niet in zicht. Koopmans is van oordeel dat
de opvatting dat de staat er is ter wille van het recht, weinig oplost omdat het recht
niet 'iets statisch of onveranderlijks' is. Koopmans herformuleert 'de vraag naar het
staatsdoel ( ... ) in twee verschillende vraagstellingen'. De eerste daarvan is de definitievraag, welke doelstellingen een organisatie moet nastreven om als 'staat' aangemerkt
te kunnen worden. Het antwoord op deze vraag raakt de inhoud van het beleid niet:
een organisatie is volgens Koopmans slechts dan een staat als zij emaar 'streeft, en in
redelijke mate in slaagt, om eigenrichting van haar leden te voorkomen en de uitoefening van (fysiek) geweld in eigen hand te houden.' De andere vraag betreft wel de
inhoud van het beleid, namelijk de doeleinden die de organisatie - 'naast haar gezagsfunctie', aldus Koopmans - moet nastreven. 4 Deze vraag merkt hij aan als niet wetenschappelijk, maar politiek van aard: 'het antwoord steunt op de visie die ieder van ons
heeft op de wijze waarop wij onze samenleving op langere termijn geordend willen zien
en op de rol, die wij de staat daarbij toekennen.' 5
Is het echter wel noodzakelijk het wetenschappelijk onderzoek te staken, wanneer
men voor een veelheid van meningen komt te staan die niet of niet uitsluitend op
empirische gegevens betrekking hebben? Kennelijk is dit Koopmans' standpunt. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de bepaling van het beleid berust op subjectieve,
irrationele beslissingen. In die benadering wordt evenwel een essentieel gegeven veronachtzaamd: de (inderdaad sterk divergerende) meningen over wenselijk overheidsbeleid worden niet geponeerd omdat degenen die dit doen hun willekeur wensen uit te
leven, maar omdat zij menen het doel van de staat op een adequate wijze te vertolken
en te interpreteren. Zij stellen hun 'meningen' dus onder de toets van datgene waarop
zij zich beroepen en veronderstellen daarmee een gespreksbasis. In de discussie over de
concrete bepaling - in de situatie waar men hier en nu voor staat - van het staatsdoel
verlangt elke politieke actor die aan de discussie deelneemt de inwilliging van zijn eis
niet omdat hij dit eist, maar omdat het de staat zou passen dit te doen. Het beroep dat
men aldus tegenover anderen op de goede zaak doet, laat zien dat de politieke discussie
als mogelijkheidsvoorwaarde heeft dat de deelnemers aan die discussie op een of
andere wijze gemeenschappelijk weet hebben van het staatsdoel. Ook is het echter
duidelijk dat het staatsdoel de deelnemers aan de politieke discussie niet op zo'n
manier bekend is, dat zij er zonder gevaar voor meningsverschillen uit zouden kunnen
afleiden welke concrete activiteiten adequaat zijn ten opzichte van het staatsdoel.
Voor de discussie over de rechtsvorming geldt iets dergelijks. De deelnemers aan
deze discussie pretenderen dat een bepaald voorstel goed is omdat het beantwoord aan
de zin die recht reeds voor de positivering ervan heeft. Deze voor-positieve zin is de
mogelijkheidsvoorwaarde van de juridische discussie; maar hij is niet een in zijn voile

28

draagwijdte onmiddellijk kenbaar gegeven; anders zou de discussie over de rechtsvorming gemakkelijk tot vaste conclusies komen.
De structuur van de discussie over het te voeren beleid en die van de discussie
over de rechtsvorming vertonen onmiskenbaar overeenkomst. Bij een paging, de
verhouding tussen het voeren van beleid en rechtsvorming nader te bepalen, kan
warden vooropgesteld dat tot de activiteiten van de staat in elk geval de vorming van
recht - normen die de samenleving van mensen in het staatsverband ordenen - behoort.
Zowel de politieke als de juridische discussie heeft als mogelijkheidsvoorwaarde een
gemeenschappelijk besef van het goede in de samenlevingsverhoudingen. Beleid omvat
wel 'meer' dan rechtsvorming, maar niet in die zin dat er ook nog staatsactiviteiten
zouden zijn die niet zouden behoeven te beantwoorden aan al dan niet reeds gepositiveerde eisen van recht. Wat het beleid 'meer' heeft dan rechtsvorming en de politieke
discussie van de juridische onderscheidt, is de gerichtheid op daadwerkelijke tenuitvoerlegging. Deze tenuitvoerlegging is in de juridische discussie wel verondersteld, maar
slechts in de politieke discussie als zodanig aan de orde: het gaat in de discussie over
beleid om het feitelijk ingang doen vinden, het zo nodig tegen verzet in doorzetten van
normatieve oordelen met rechtskarakter; het gaat er om de macht van het recht.
Het staatsdoel omvat dus zowel de vanning van geldend recht als de daadwerkelijke verwezenlijking daarvan. Men kan de eenheid van deze twee aspecten tot uitdrukking brengen door te zeggen dat de staat naar zijn aard tot doel heeft, recht tot gelding
te brengen. Dit tot gelding brengen van het recht door de staat is zelf weer aan recht
gebonden. Macht die zich in dienst stelt van het recht onderscheidt zich daarmee van
andere macht. Zij weet zich in haar machtsuitoefening gebonden aan de voor-positieve
zin van het recht, en brengt die gebondenheid tot uitdrukking in positief recht dat op
een voor haar rechtstaak dienstige wijze haar macht omgrenst. Dit positieve recht geeft
aan onder welke voorwaarden de staat geldend recht kan vormen en rechtmatig ten
uitvoer kan leggen. De staatsmacht kwalificeert zich daardoor als gezag (zie verder
hoofdstuk 6), hetgeen in dit verband betekent: macht gericht en genormeerd door het
recht. Zij onderscheidt zichzelf als gezag van geweld en willekeur. 6

Recht en staat
Een en antler betekent dat recht en staat elkaar veronderstellen. 'De staat voegt aan het
recht het moment macht toe, terwijl het recht aan de staat normativiteit verleent.' 7 De
rechtstaak van de staat is echter niet beperkt tot het 'toevoegen' van macht aan reeds
gepositiveerd recht, maar houdt allereerst in dat door tussenkomst van de staatsmacht
- volgens de rechtsnormen die aangeven onder welke voorwaarden de staat geldend
recht kan vormen - positief recht wordt gevormd. Deze rechtsvorming heeft, zoals
gezegd, een - wellicht impliciet - besef van de positieve zin van recht tot voorwaarde.
Dit sluit geenszins uit dat door niet-statelijk gezag recht wordt gepositiveerd, bij voorbeeld door het gezag van een door de rechtsgenoten duurzaam nageleefde gewoonte of
door het gezag dat in een antler samenlevingsverband dan de staat wordt uitgeoefend.
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Het is echter aan de staat, deze gezagsuitoefening te integreren in de eenheid van een
rechtsorde door de rechtsmacht van andere gezagsdragers te erkennen of hun deze te
verlenen.8
Dat beleid het geheel van de machtsuitoefening door de staat is, impliceert dat het
het tot gelding brengen van recht tot inhoud heeft. Men kan zich afvragen, of dit ook
geldt voor rechtmatige 'feitelijke handelingen' van de overheid die niet een rechtshandeling (bij voorbeeld een beschikking, een overeenkomst of een vonnis) ten uitvoer
leggen. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord. Een rechtshandeling is een
een- of meerzijdig besluit dat op enig rechtsgevolg gericht is, 9 hetgeen betekent dat
het besluit de strekk:ing heeft, de rechtspositie van een of meer rechtssubjecten te be!nvloeden. Een overheidsbesluit tot aanleg van een weg is dus geen rechtshandeling. De
bevoegdheid van de overheid tot het nemen van zulke besluiten is echter wel in het
recht gegrond. 10 Omdat die bevoegdheid een juridische normering - zij het veelal een
vage, in de praktijk door de overheid te concretiseren normering - van het feitelijk
handelen inhoudt, strekt ook zo'n handeling ertoe recht tot gelding te brengen. De
gehele machtsuitoefening door de staat - en dus het gehele beleid - berust op een
juridische bevoegdheid, die de grenzen van rechtmatige machtsuitoefening inhoudt.
Een macht uitoefenende organisatie is slechts een staat en machtsuitoefening
slechts beleid, als de macht in het recht gegrond en door het recht genormeerd is. Het
zou onjuist zijn, macht als een neutraal 'instrument' van het recht voor te stellen. Met
het woord 'macht' wordt de mogelijkheid aangeduid om binnen een sociale relatie de
eigen wil ook tegen de weerstrevende wil van anderen in door te zetten. In tegenstelling tot een natuurlijke 'kracht' veronderstelt 'macht' dus een persoonlijk subject. 11
'Macht' is een zinvol maatschappelijk verschijnsel, dat niet tot fysieke processen herleid kan worden. 'Macht' kan wel een andere zin hebben dan recht tot gelding brengen
- bij voorbeeld onrecht doen of opvoeden -, maar is nooit een zin-loos neutraal voertuig van iemands bedoelingen.
Het is dan ook onjuist de elementen 'recht' en 'macht' in het begrip 'staat' van
elkaar los te maken. De politicoloog G. Kuypers, die er blijkbaar naar streeft 'staat'
neutraal te deftnieren, verstaat 'onder "een staat" een politieke organisatie, waarvan
het hoofddoel is het vormgeven aan de toekomst van een territoriaal georganiseerde
samenleving als geheel' .12 In deze defmitie wordt afgezien van het rechtskarakter van
de staat; het defmitie-element 'vormgeven aan de toekomst' zegt immers niets over
de inhoud van deze vormgeving. 13 Van een staat kan slechts zinvol gesproken worden
als de organisatie haar vormgevende activiteit richt op het tot gelding brengen van
recht. Dit betekent, dat een organisatie een staat is indien (en voor zover) zij zich in
haar activiteiten laat leiden door de voor-positieve zin van het recht. Of zulks het geval
is, kan niet eenvoudig uit de aan- of afwezigheid van uiterlijke kenmerken worden
afgeleid; de voor-positieve zin van het recht is niet iets grijpbaars dat aan de hand van
bepaalde kenmerken beschreven kan worden. 'Staat' is dan ook evenmin als 'recht' een
begrip in de gebruikelijke zin van een abstract-algemeen begrip, maar een idee waarnaar
de mensen zich in historische vormgeving richten en die zich in die vormgeving op uit-
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eenlopende wijzen verwerkelijkt. 14 Over de betekenis die aan de rechtsidee - de voorpositieve zin van het recht - en aan de staatsidee in een concrete, historische situatie
moet worden toegekend gaat nu juist de juridische en de politieke discussie met heel
haar verscheidenheid van meningen.
In ons spreken over de staat blijft steeds een tekort bestaan ten opzichte van de
idee van de staat: de voile draagwijdte van wat de staat - wegens zijn rechtstaak moet zijn, ontgaat ons evenzeer als die van wat het recht moet zijn. De inhoud van de
staatsidee kan echter als volgt worden aangeduid: staat is de organisatie van een
gemeenschap met een zekere culturele, economische en geografische eenheid, die
macht ontplooit om in de samenlevingsverhoudingen recht tot gelding te brengen. De
staatsidee kan niet alleen op uiteenlopende wijze, maar ook in uiteenlopende mate in
historische organisaties verwezenlijkt worden; zo kan een nomadenstam trekken van
een staat vertonen. Zelfs een organisatie die primair een antler eigensoortig samenlevingsverband omvat, zoals een kerkgenootschap of een grote onderneming, kan,
indien haar machtsontplooiing 'externe' effecten heeft en dienstbaar wordt gemaakt
aan het realiseren van rechtvaardige samenlevingsverhoudingen ook buiten haar eigen
sfeer, in zekere mate statelijke trekken hebben (zie verder hoofdstuk 6, 7, 11en12).
Vanuit een antler filosofisch concept dan hetwelk aan de beschouwingen in dit
boek ten grondslag ligt, komen Dooyeweerd en Van Eikema Hommes tot een vergelijkbare synthese van de elementen recht en macht in het staatsbegrip. Zij gaan ervan
uit dat aan elke concrete individualiteit een zogeheten individualiteitsstructuur ten
grondslag ligt. In een individualiteitsstructuur zijn de diverse aspecten van onze ervaringswereld (zoals het ruimtelijke, het psychische, het cultuur-historische, het economische, het juridische, het morele en het pistische aspect) op een voor die structuur
typerende wijze tot een geheel verbonden. Volgens genoemde auteurs kan men voor
elke individualiteitsstructuur enerzijds een aspect aanwijzen waarin zij is gefundeerd,
anderzijds een aspect dat haar kwalificeert en dat de andere aspecten ontsluit en verdiept.15 De individualiteitsstructuur van de staat is volgens Dooyeweerd en Van
Eikema Hommes gefundeerd in het cultuur-historische aspect, waarvan macht liet
kernmoment is. 16 De funderingsfunctie van de staat is de interne monopolisering van
de zwaardmacht over een bepaald cultuurgebied binnen territoriale grenzen. Het
structuurtype van de staat is gekwalificeerd door het juridische aspect, waarvan uiteraard recht het kernmoment is. De bestemmingsfunctie van de staat is gefogen in de
publieke rechtsgemeenschap van overheid en onderdanen. 17 'De staat is een publieke
rechtsgemeenschap van overheid en onderdanen op basis van het "Zwangsmonopol"
over een volk binnen een bepaald territoir.' 18 Het 'zwaardmachtsmonopolie' is dus in
deze visie de basis voor de publieke rechtsgemeenschap, terwijl de publieke rechtsgemeenschap de monopolisering van de zwaardmacht reguleert. 'Publieke rechtsorde
en zwaardmacht vormen binnen de typische structuur van de staat een innerlijke
eenheid.' 19 Aldus stelt de staatsleer van Dooyeweerd en Van Eikema Hommes - onder
vermijding van een dualistische staatsbeschouwing - in het licht dat in de staat naar
zijn aard recht en macht een eenheid vormen. Een tweetal aspecten van deze staatsleer
verdient in dit verband verder de aandacht.
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(I} Het structuurtype van de staat is een normatief structuurtype, zo men wil een
opdracht of roeping 20 ; daamaar behoort de staat rechtsstaat te zijn. 'Rechtsstaat' is
een andere aanduiding voor de staat die aan zijn bestemmingsfunctie beantwoordt. De
machtsstaat daarentegen is een deformatieverschijnsel van de staat. 21 De normatieve
aard van het structuurtype houdt in, dat sommige empirische staten er meer, andere
minder aan zullen beantwoorden. Men zou - in de hierboven gebezigde terminologie ook kunnen zeggen, dat de staatsidee er in meerdere of mindere mate in is gerealiseerd.
Het voortschrijden naar een staat die aan zijn normatief structuurtype beantwoord
wordt door Dooyeweerd en Van Eikema Hommes als een historische ontwikkeling
begrepen. 22 Terecht onthouden zij zich van elke poging om een abstract staatsbegrip
te ontwikkelen. Daardoor laten zij ruimte voor het aanduiden van tot op zekere
hoogte uiteenlopende concrete verschijnselen als 'staat'.
(II} Over de verhouding tussen het structuurtype en de doeleinden van samenlevingsverhoudingen zoals de staat merkt Van Eikema Hommes op: 'Niet de doeleinden bepalen de inteme structuur, maar omgekeerd de interne structuur bepaalt het
geoorloofd of ongeoorloofd karakter van de doeleinden, waaraan de samenlevingsverhouding dienstbaar wordt gemaakt.' 23 Het structuurtype van de staat, meer in het
bijzonder zijn bestemmingsfunctie, kwalificeert en richt alles wat de staat aangaat en
van hem uitgaat. Juist daardoor is de staat integraal rechtsstaat. Dit geldt ook voor wat
Van Eikema Hommes 'secundaire doeleinden' noemt, zoals 'gezondheidszorg, huisvesting, schoolwezen, drooglegging van polders, bosbeheer, steun aan toneel, muziek,
etc. etc. De keuze van deze doeleinden is een kwestie van praktische staatspolitiek.
(. . .) (D)eze behartiging behoort steeds te geschieden "in der Weise des Rechts"
(Stahl), d.w.z. aan de hand van materiele, publiekrechtelijke beginselen, die met de
typische structuur van de staat verbonden zijn.' 24

•

Beleid
In het vorenstaande is gewezen op de richtinggevende betekenis van de (rechts)staatsidee voor heel de staatsactiviteit, dus ook voor het beleid in de concrete veelvormigheid die er zo karakteristiek voor is. Men zal het staatsdoel zelf, en daarmede ook zijn
verbijzondering in 'primaire' en 'secundaire' staatsdoeleinden moeten begrijpen vanuit
de staatsidee, die inhoudt dat de zin van de staat gelegen is in het tot gelding brengen
van het recht. Dit is het staatsdoel in zijn principiele vorm. 25 De eenheid stichtende
grond van de staatsdoeleinden, het staatsdoel zonder meer, wordt door de rechtstaak
van de staat gevormd. Evenmin als de staatsdoeleinden is de realisering van deze
doeleinden in beleid iets naast de rechtstaak van de staat, iets dat tot de rechtstaak
in een slechts uitwendige doel-middel-relatie zou staan. Het beleid is veeleer de dynamische concretisering van de staatsidee in activiteiten; zowel recht als macht is element
van het beleid.
Deze omschrijving van 'beleid' onderscheidt zich op overeenkomstige wijze als de
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hiervoor gegeven omschrijving van 'staat' van de in de politicologie gebruikelijke
begripsbepalingen, namelijk doordat in de eerste - in tegenstelling tot de laatste - de
innerlijke betrokkenheid van de machtsuitoefening op recht tot uitdrukking wordt
gebracht. Dit neemt echter niet weg, dat in beide gevallen op dezelfde zaak wordt
gedoeld.
Kuypers wijst erop dat 'beleid' en 'politiek' van oorsprong synoniemen zijn. 26
'Beleid' heeft echter vaak een gunstiger klank dan 'politiek': 'Het woord "beleid"
suggereert objectiviteit, zakelijkheid, deskundigheid, rationaliteit.' Hij definieert 'een
beleid' als 'een samenstel van ten eerste de door een actor, c.q. meer actors voor zich"
zelf of voor een groepering gekozen doelen; ten tweede de door hem, c.q. hen gekozen
wegen en middelen; en ten derde de door hem, c.q. hen gekozen tijdstippen.' 21
Ook Hoogerwerf wijst erop dat 'politiek' onder andere - niet uitsluitend - als
synoniem voor 'beleid' wordt gebezigd. 28 Zelf verstaat hij onder 'politiek' 'het overheidsbeleid alsmede de totstandkoming en effecten ervan.' Beleid omschrijft hij a1s
'een min of meer weloverwogen streven bepaalde doeleinden met bepaalde middelen
en in een bepaalde tijdsvolgorde te bereiken.' Dit is een algemene omschrijving, die
op het beleid van allerlei personen en groepen toepasbaar is. Politiek wordt naar het
oordeel van Hoogerwerf daardoor gekenmerkt, dat het gaat om gestalte te geven aan
de toekomst van de samenleving als geheel. 29
De Voorlopige W.R.R. omschrijft 'beleid' als 'het complex van de (inhoudelijke)
doelstellingen en daarvan afgeleide programma's ter realisering van deze doelstellingen.'30
Rosenthal, Van Schendelen en Scholten maken bezwaar tegen de in definities als
deze besloten liggende vooronderstelling 'dat de overheid of welke actor dan ook
steeds doelgericht en weloverwogen zal handelen.' Zij geven er daarom de voorkeur
aan, 'beleid neutraal te omschrijven als: een complex van beslissingen en hiermede
samenhangende handelingen (of niet-handelingen) van een actor ten aanzien van een
probleem of een doelgroep.' 31
Easton ten slotte definieert het politiek systeem op een wijze waaruit in elk geval
een nauwe samenhang blijkt met wat men beleid pleegt. te noemen: 'het geheel van
interacties waardoor de gezaghebbende toedeling van waarden voor een samenleving
plaatsheeft'. 32
De weergegeven omschrijvingen van 'beleid' houden een omschrijving van beleid
in, waarin het feitelijke element - het machtselement - wordt geabstraheerd van de
volle zin. De volgende kenmerken worden veelal centraal gesteld:
de overheidsactiviteiten als min of meer consistent geheel;
doeleinden, waarvan de aard en de inhoud echter niet of nauwelijks wordt aangeduid;
middelen, d.w.z. macht, ter realisering van die doeleinden.
Wel wordt soms een opening gelaten voor het rechtskarakter van beleid, bij voorbeeld
wanneer van 'gezag' wordt gesproken, wanneer het doel van beleid als het gestalte
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geven aan de toekomst van de samenleving wordt aangeduid, en wanneer verdeling
('toedeling van waarden') aan de orde is. Bij het laatste kan men immers denken aan
de voor het publiekrecht kenmerkende toedelingsrechtvaardigheid (zie hoofdstuk 7).

Conclusie
Het beleid is de dynamische concretisering van de staatsidee in activiteiten. Hiervan
vormt zowel recht a1s macht een element. Heel het beleid draagt rechtskarakter. Macht
is er element van ter realisering van samenlevingsverhoudingen die aan de eis van recht
beantwoorden. Wat deze eis inhoudt za1 in het volgende hoofdstuk worden verkend.
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4 Waarop is beleid gericht?

Inleiding
In het voorafgaande hoofdstuk werk erop gewezen, <lat de staat er is ter wille van het
recht. Dit wil zeggen <lat het doel van de staat is, recht tot gelding te brengen. Anders
gezegd: het staatsdoel Hgt in het realiseren van samenlevingsverhoudingen die aan de
eis van recht beantwoorden. Precies hierop is - in beginsel - het beleid gericht. Dit
roept de vraag op, wat deze 'eis van recht' inhoudt.
De eis van recht is de voor-positieve zin van het recht waarop de uitwerking in en
door het beleid teruggaat, m.a.w. het beginsel van het recht. Als het recht uitsluitend
produkt van menselijke willekeur zou zijn en de discussie over de inhoud van het recht
zich niet zou kunnen refereren aan een voor-positieve zin van het recht, zou het 'recht'
nooit uit zichzelf verbindende kracht kunnen hebben. Wat als 'recht' zou 'gelden' zou
slechts afhankelijk zijn van de feitelijke invloed van degenen die de diverse - willekeurige - inhoudelijke bepalingen van het 'recht' ingang trachten te doen vinden. Het
'recht' zou gelijkstaan aan geweld.
Het is evident dat een dergelijke visie onverenigbaar is met de idee van recht van
waaruit wij leven. Recht wijst niet op een moeten in de zin van (door macht) gedwongen zijn, maar op een behoren. (Dit neemt niet weg, <lat hetgeen zich als recht aandient, min of meer verfijnd geweld kan zijn: juist vanuit de idee van wat recht is,
beseffen wij echter <lat het niet zo behoort te zijn.) Recht sluit macht niet uit; als recht
en macht op elkaar betrokken zijn, vormen zij juist een innerlijke eenheid (zie het
vorige hoofdstuk). Wei sluit recht rechte/oze macht (geweld) uit, d.w .z. macht die niet
appelleert aan de persoonlijkheid van de leden van het samenlevingsverband, maar
bepaalde gedragingen van hen afdwingt. Recht verenigt zich slechts met macht die aan
de persoon niet vreemd blijft, maar juist tot macht-over-zichzelf wordt, d.w .z. vrijheid. 1
Ook een bezinning op de betekenis van 'behoren' in tegenstelling tot 'gedwongen
zijn' maakt <lit duidelijk. 'Behoren' wijst op een verplichting die men - feitelijk - al dan
niet kan nakomen. In tegenstelling tot het 'gedwongen-zijn' elimineert 'behoren' de
vrijheid niet, maar appelleert er juist aan. 2 Ethiek in het algemeen betreft immers die
dimensie van het handelen waarin de mens zichzelf onderscheidt van het gedwongen
zijn, welke dimensie ook in het recht aanwezig is. Ethiek veronderstelt dus vrijheid. 3
Deze vrijheid is voor de menselijke persoon ten diepste kenmerkend. Zijn manier
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van bestaan is hem niet zozeer gegeven als wel opgegeven: een te realiseren taak. In
deze zin is de mens ernaar onderweg waarlijk zichzelf te zijn; zijn vrijheid tot zelfverwerkelijking strekt hem tot norm.4 Door deze mogelijkheid en opdracht tot zelfverwerkelijking is de menselijke persoon doel-op-zich, 'Selbstwert'. (Precies dit is wat
in de term 'persoon' - die wij dan ook niet ten aanzien van een dier bezigen - wordt
uitgedrukt.) Daarom mag hij, ook in het tussenpersoonlijk verkeer, niet tot middel
gedegradeerd worden. 5 'De evidentie van het ethische is niets anders dan de gebiedende
waardigheid, waarmee elke individuele persoon aan ons verschijnt.' 6
De vrijheid constitueert de persoon (als persoon) zowel als de zedelijkheid, en dus
ook het recht, waaraan immers een ethische dimensie eigen is. De vrijheid verbindt
persoon en zedelijkheid met elkaar. De vrije zelfverwerkelijking van de persoon is de
zin van het menselijk handelen, dat juist wegens die vrijheid altijd al (postitief of negatief) een zedelijk karakter draagt. Men kan dan ook de voor-positieve zin van het recht
in 'de eerbiedwaardigheid van elke individuele mens' 7 of in de vrijheid 8 zoeken; in
beide gevallen bedoelt men in wezen hetzelfde. 9
Uiteraard gaat het in het recht om het gemeenschapsleven. Dit is niet zomaar een
toevoegsel aan de ethische imperatief, maar met de mens gegeven. Het gemeenschapsleven beperkt niet de vrijheid, maar behoort tot het wezen van de vrije menselijke
persoon. De tegengestelde opvatting, volgens welke het gemeenschapsleven altijd een
inperking van de vrijheid zou betekenen, verwart vrijheid (zelfverwerkelijking) met onafuankelijkheid.10 'Het recht hoort tot de uiterlijke verschijning van deze algemene vrijheid en is daarom prim.air vorming van het gemeenschapsleven tot vrije samenwerking,
organisatie van de algemene vrijheid. ' 11 Verderop zal nader op de gemeenschappelijke
realisatie der vrijheid worden ingegaan.
'Recht' is, zo moet een en antler doen beseffen, niet een eis die naderhand - uit
overwegingen van nuttigheid of bij afspraak - aan de mensheid wordt gesteld. Integendeel: het recht - in de zin van de idee van wat recht moet zijn en eigenlijk van meet af
aan is - is met de mens altijd al gegeven. Op deze wijze vloeit de idee van recht uit de
natuur de mens voort; de rechtsidee is het natuurrecht. 12 De kern van het natuurrecht,
de rechtsidee zonder meer, het rechtsbeginsel bij uitstek - waarvan alle andere rechtsbeginselen al een concretisering zijn - is het respect voor de vrije menselijke persoon.

Vrijheid
In het voorafgaande werden ten aanzien van 'vrijheid' uitdrukkingen gebezigd als zelfverwerkelijking, streven zijn zelfzijn als zodanig tot uitdrukking te brengen, het zich
realiseren van de persoon als zodanig; een gelijkstelling met onafuankelijkheid of
afwezigheid van inmenging werd van de hand gewezen. Thans zal een poging worden
gedaan, nader te bepalen wat onder 'vrijheid' dient te worden verstaan.
Vaak denkt men bij het horen van de term 'vrijheid' aan keuzevrijheid, d.w.z. aan
de mogelijkheid om het een Of het antler te willen, om daartussen te kiezen. Zo be-
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schouwd zou vrijheid uitwendig zijn aan de menselijke persoon en eigenlijk eerder
vrijblijvendheid betekenen. Deze opvatting kan geen stand houden, zodra men zich
realiseert dat keuzevrijheid niet zo maar een vermogen van de mens is naast andere.
De mens zelf is het die zich in het kunnen-kiezen tussen het een en het antler manifesteert, en voor die keuze verantwoordelijk is. Slechts hierin kan een ethisch gehalte
van de vrijheid en van wat de mens in vrijheid doet, gefundeerd zijn. Van zijn vrijheid
kan de mens zich niet distantieren, alsof die iets anders zou zijn dan wat hij zelf eigenlijk is. Vrijheid is niet iets dat hij 'heeft' (naast andere vermogens); eerder 'is' hij vrijheid.13 'Freiheit geschieht deshalb nie bloB als gegenstiindlicher Vollzug, als eine
"Wahl" "zwischen" einzelnen Objekten, sondern als Selbstvollzug des gegenstiindlich
wiihlenden Menschen ( ... ).' 14
Vrijheid uit zich daarin, dat de persoon zich als persoon voltrekt (verwerkelijkt)
aan het voorwerp van zijn keuze. Als hier van zelfverwerkelijking aan het gekozene
wordt gesproken, wordt bedoeld dat vrijheid niet eindigt in het gekozen voorwerp: dan
zou er immers een relatie tussen mens en voorwerp zijn, die de persoonlij~eid koud
laat; dan zou 'kiezen' willekeur en 'vrijheid' vrijblijvendheid zijn. Vrijheid brengt integendeel een betrekken van het object in de persoon mee. De persoon keert als het
ware van het voorwerpelijke bij zichzelf terug. Daardoor verpersoonlijkt hij zijn object,
en objectiveert hij zijn vrijheid. In het kiezen van het andere is de persoon bij zichzelf.
Dan en dan alleen is kiezen gefundeerd in ware vrijheid. 15
Door zijn vrijheid objectiveert het subject - de persoon - zich in het andere, d.w.z.
in objecten, en subjectiveert aldus dit andere. De mens is 'in einer fundamentalen und
unaufhebbaren Weise - als "Subjektivitiit" - sich selbst anvertraut und in diesem Sinn
frei'. 16 De term 'subjectiviteit' heeft hier niet, zoals zo vaak, de bijklank van willekeurigheid, in tegenstelling tot 'objectiviteit'. Haast integendeel: in de vrije daad realiseert het subject zijn eenheid met het andere, dat tot dan slechts object was, en komt
aldus tot grotere zelfverwerkelijking. Het subject keert van het andere bij zichzelf terug,
en is zo meer zichzelf; het brengt zijn subjectiviteit tot hogere ontwikkeling. De vrije
daad is dus geenszins een willekeurige daad, want dan zou het andere buiten zijn subjectiviteit blijven, puur object zijn.
Toch is het bepaald geen toeval dat subjectiviteit een bijklank van willekeurigheid
heeft: 'Onze subjectiviteit is er ene in wording, is mede een staat van bekrompenheid
en behoeftigheid: vandaar ongetwijfeld de pejoratieve bijklank die "subjectief' meestal
heeft.' 17 Onze vrijheid is evenzo slechts een vrijheid-in-wording, dus tevens een toestand van bekrompenheid: een eindige vrijheid. Daardoor zijn wij erop aangewezen ons
(en onze vrijheid) te ontwikkelen in de omgang met het andere, 18 in welke omgang wij
tot onszelf komen. Zander die bekrompenheid zou onze vrijheid al voltooid zijn, behoefde zij zich niet te ontwikkelen en zou aan onze geschiedenis een einde gekomen
zijn. Het subject-zijn van de mens betekent dat hij - met die bekrompenheid - altijd al
vrij is 19 en wel in zijn hele bestaan, zij het op een wijze die weerstand biedt en ontwikkeling behoeft, ja zelfs eist en waarin daarom ook de norm voor het menselijk handelen besloten ligt. 20
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Omdat onze vrijheid een eindige vrijheid is, zijn wij erop aangewezen haar in de
omgang met eindige objecten, die wij als iets goeds waarderen, te ontwikkelen. Geen
enkel van die objecten is 'het goede' zonder meer. Geen enkel object kan dan ook volledig aan ons streven naar zelfverwerkelijking beantwoorden. Al die objecten zijn
slechts betrekkelijk goed. Slechts de ethische imperatief die ons met onze vrijheid is
(op)gegeven is absoluut goed, maar de verwerkelijking kan alleen enigszins benaderd
worden in de gestalte van velerlei dat betrekkelijk goed is. 21
Dit inzicht heeft tweeerlei consequentie. Enerzijds blijkt eruit dat geen enkel
eindig object absoluut nastrevenswaardig kan zijn. Er zal steeds in meerdere of mindere
mate onzekerheid kunnen bestaan of iets inderdaad verdient nagestreefd te worden.
Anderzijds blijkt deze onzekerheid niet tot willekeur te leiden, want elk oordeel over
de nastrevenswaardigheid van iets is onderworpen aan de toets van de vrijheid van de
menselijke persoon, die zich erin moet kunnen ontwikkelen. Ben en antler wijst er
voorts op, dat vrijheid niet slechts wils-vrijheid is, maar dat wilsvrijheid gefundeerd is
in de vrijheid die met de menselijke persoon van meet af aan bestaat 22 en die hij noodzakelijk moet uitoefenen.23
Onze vrijheid is niet slechts een gave, maar .ook een opgave, een te realiseren taak.
In de omgang met de mensen en dingen van de wereld moet de vrijheid gestalte krijgen. 24 De mens komt, zoals gezegd, in de omgang met het andere meer tot zichzelf. In
het object drukt hij zich als subject uit. Men kan en mag echter niet in dezelfde termen
spreken waar het gaat om de omgang met de antler: met de medemens, het mede-subject. Ook, ja bij uitstek in het intersubjectief verkeer25 is de mens door die omgang
met de antler meer en meer zichzelf: niet door de antler tot object te degraderen, maar
juist door hem in zijn subjectiviteit te erkennen, als persoon die hem met gebiedende
waardigheid verschijnt.
De vrijheid van de mens voltrekt zich in de gemeenschap van personen. In het
samen-zijn met andere vrije subjecten beleeft de mens zijn vrijheid. Slechts als de antler
vrij is - als persoon wordt gerespecteerd - kan ook ik vrij zijn; een schending van de
persoonlijkheid van de een schendt het persoon-zijn als zodanig, dus ook mijn persoonlijkheid.26 Slechts in een gemeenschap van vrije mensen kan iemand waarlijk vrij
zijn. 27 Deze algemene vrijheid te realiseren is de voor-positieve zin van alle recht, die
met de mens gegeven is. 28

Recht
De betekenissen van de term 'recht' vertonen een zekere dualiteit: enerzijds de idee
van wat recht eigenlijk is (het natuurrecht), anderzijds het op een bepaalde plaats en
tijd geldende positieve recht. 29
Ondanks deze dualiteit vormen beide betekenissen toch een analoge eenheid. De
rechtsidee (recht in de eerste betekenis) is de voor-positieve zin van alle recht (in de
tweede betekenis). Het positieve recht is, omgekeerd, slechts recht (in de tweede bete-
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kenis) krachtens zijn betrokkenheid op het voor-positieve recht (in de eerste betekenis). Rechtsidee en positief recht kunnen niet zonder elkaar. De idee van recht - het
realiseren van de algemene vrijheid 30 - is weliswaar met de mens gegeven, maar niet
kant-en-klaar. lntegendeel: deze idee is de mens opgegeven als iets dat in moeizaam
samen-handelen tot ontwikkeling gebracht moet worden, met alle onzekerheid van
dien.
Het natuurrecht is recht in de eerste betekenis. Het is geen rechtsstelsel naast positieve rechtsstelsels, maar de fundering van elk recht die in de mens zelf gelegen is. 31
'Natuur' in de term 'natuurrecht' verwijst niet naar een of andere biologische gesteldheid, maar naar de vrijheid van de menselijke persoon. Alleen een transcendentale bepaling van de mens gaat aan zijn geschiedenis - als voorwaarde voor de mogelijkheid
van historische zelfverwerkelijking - vooraf.3 2 Het ene rechtsbeginsel dat bij Thomas
van Aquino de inhoud van het natuurrecht in strikte zin vormt, draagt dan ook een
transcendentaal karakter: doe wat goed is, dat wil zeggen wat op een voile ontplooiing
van (mede-)menselijkheid gericht is. 33 Omdat de mens van nature mede-mens is, impliceert dit beginsel de eis van solidariteit. Men kan dit beginsel ook de rechtsidee noemen. Zoals het hiervoor werd geformuleerd, geldt het voor de ethiek als geheel; in het
recht gaat het intussen slechts om uitwendig gedrag. 34
Het natuurrecht in deze zin is een aan de gezamenlijke historische vormgeving
voorafgaande voorwaarde en opgave. 35 Andere rechtsbeginselen die men in het licht
hiervan ontwikkelt zijn mensenwerk, en staan dus in de menselijke geschiedenis. Dit
geldt ook voor de 'conclusies' die de menselijke rede overal gelijkelijk trekt. Thomas
van Aquino ziet deze universele rechtsbeginselen ('ius gentium') als secundair natuurrecht. 36 Zij zijn van andere aard dan de oordelen die men in een bepaalde staat met het
oog op een bepaalde situatie trekt; het gaat hier om oordelen op een algemeen niveau,
'waar de voorwaarden voor de geldigheid ervan zo nauw verbonden zijn met de
bestaansvoorwaarden van de menselijke natuur' - zonder ermee samen te vallen, zoals
het ene beginsel van elk recht - 'dat zij in het algemeen vervuld zijn.' 37 Thomas hield
er zelf reeds rekening mee, dat in sommige situaties dit natuurrecht zal moeten wijken,
omdat de menselijke natuur veranderlijk is. 38 Daarnaast kan zich ten aanzien van deze
universele beginselen een historische ontwikkeling voordoen door een verdieping van
het inzicht in de eisen van het recht. 39
Andere rechtsbeginselen dan de hiervoor bedoelde universele beginselen zijn zozeer aan tijd en plaats gebonden, dat zij niet tot het natuurrecht behoren, al ontlenen
zij hun rechtskarakter wel aan het ene beginsel van elk recht. (Voor heel het positieve
recht geldt overigens dat het slechts als recht begrepen kan worden en kan gelden in
zoverre het een vormgeving behelst van dit transcendentale beginsel. 40) Het transcendentale rechtsbeginsel en de universele rechtsbeginselen bepalen wel het kader van de
discussie over rechtsvorming en beleid en kunnen wel in de argumentatie betrokken
worden, maar zijn niet zelf in discussie. Aan deze aan een cultuurkring gebonden
beginselen zal hieronder nader aandacht worden geschonken.
De inhoud van het transcendentale beginsel van elk recht - de kern van het natuur-
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recht - kan worden omschreven als de in samenlevingsverband te ordenen wederzijdse
erkenning als persoonlijk lid van de gemeenschap, voor zover deze erkenning in gedrag
tot uiting wordt gebracht. Omdat de waardigheid van de mens in zijn vrijheid ligt en de
ordening van de samenlevingsverhoudingen ertoe strekt, de algemene vrijheid te realiseren, kan dit beginsel ook kortweg als het beginsel van de vrijheid worden aangeduid.
De beperking tot gedrag, dus tot uiterlijke verhoudingen, onderscheidt het recht van de
ethiek. 41 Ordening in samenlevingsverhoudingen kan, behalve in de staat, ook in andere
verbanden plaatsvinden, zoals kerkgenootschappen, verenigingen en bedrijven, die alle
intern recht kunnen vormen. De realisering van de vrijheid is echter niet tot het recht
beperkt. Ook op andere wijzen moet de vrijheid van de persoon verwerkelijkt kunnen
worden. Het recht zal dan ook krachtens zijn eigen opdracht de vrijheid op alle levensgebieden moeten respecteren en actief waarborgen. Wanneer het recht zich onthoudt
van een ingreep in die andere levensgebieden, realiseert het vrijheid: niet door het zich
onthouden van inmenging als zodanig, maar door het respecteren van de persoon in
zoverre hij zich daar verwerkelijkt.
Dit kan worden verduidelijkt naar aanleiding van de b.v. in art. 9 van het Europese Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden als grondrecht erkende vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Velen begrijpen dit grondrecht als een eis van staatsonthouding, waarbij de onthouding van inmenging gelijkgesteld wordt met vrijheid. De ruimte voor
'persoonlijke vrijheid' zou zo groot mogelijk moeten zijn, hetgeen zo wordt begrepen dat recht en
staat de individuele willekeur bij voorkeur haar vrije loop zouden moeten laten.
Deze opvatting berust op een fundamenteel misverstand. Dit misverstand ligt in de herleiding
van de menselijke vrijheid tot willekeur, in plaats van tot zelfverwerkelijking. De mens komt niet
ondanks, maar juist door het gemeenschapsleven in de staat tot vrijheid - uiteraard vooropgesteld
dat dit gemeenschapsleven adequaat geordend is. De zelfverwerkelijking van de mens voltrekt zich
echter niet bij uitsluiting in het algemene maatschappelijke leven, maar ook in andere kringen. De
bedrijfsgemeenschap, de religieuze gemeenschap (kerkgenootschappen) en de familiekring bieden
hiervan voorbeelden, naast de 'hoogstpersoonlijke' intieme sfeer waarin de vrijheid van gedachte en
geweten haar oorspronkelijke plaats heeft.
In al deze kringen moet de mens zich vrij als persoon kunnen verwerkelijken. Hoewel men kan
zeggen, dat de mens evenveel rollen 'speelt' als er levensgebieden zijn, is het echter toch steeds een
concrete mens die zichzelf daar als 'zelf' tot uitdrukking brengt. Deze verwevenheid der levensgebieden in de concrete menselijke existentie legt elke gemeenschap de (rechts)plicht op, andere
levensgebieden (en daardoor de menselijke persoon) te respecteren.42 Dit respect wil met name
zeggen: voorwaarden en ruimte scheppen voor vrijheid - d.w.z. zelfverwerkelijking - in elk van de
betrokken gemeenschappen. Daarom brengt de vrijheid van geweten ook mee, dat de staat in
sommige gevallen en voor zover de grenzen van de rechtsorde als eenheid niet worden overschreden, op grond van ernstige gewetensbezwaren vrijstelling verleent van bepaalde verplichtingen.
In dit verband kan nog het volgende worden opgemerkt. De staat is in beginsel het hoogste
gemeenschapsverband: hij is geheel in het algemeen verantwoordelijk voor rechtvaardige verhoudingen tussen de mensen. Omdat de persoon tot vrijheid komt in en door deze autonomie van de
vele sferen of kringen waarin hij leeft, is het een eis van recht dat de staat de eigen verantwoordelijkheid in elk der andere sferen waarborgt.43 Op elk levensgebied wordt vrijheid gerealiseerd; de staat
realiseert vrijheid mede door de andere gemeenschappen in staat te stellen op hun wijze vrijheid te
realiseren. Men mag de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst daarom niet !outer als een
waarborg van 'niet-inmenging' tegenover de staat stellen, maar moet haar zien als erkenning van een
zelfstandige vorm van vrijheidsverwerkelijking.
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Het rechtskarakter van het staatsdoel
Er tekent zich een nauwe samenhang van vrijheid, recht, staat en beleid af: recht is
normering van uiterlijk gedrag ter verwerkelijking van de algemene vrijheid; de staat
brengt door zijn beleid recht tat gelding. De rechtsidee is, zoals gezegd, iets dat in
gezamenlijk handelen gaandeweg tot ontwikkeling moet komen, met alle onzekerheid
van dien. Rechtsvorming is dus wezenlijk dynamisch. De staatsactiviteit is - naar de
normatieve zijde genomen - niets anders dan deze rechtsvorming, welke de feitelijke
zijde van het tot gelding brengen voortdurend veronderstelt en omgekeerd ook fundeert. Rechtsvorming is de norm-zijde van het proces dat - als geheel - beleid heet. Het
recht (als idee en als reeds gepositiveerd recht) normeert het beleid; het beleid ontwikkelt (uit de rechtsidee en in aansluiting op de reeds geldende rechtsbeginselen) positieve rechtsnormen, en brengt het gehele recht tot gelding. (Zoals in het voorafgaande
hoofdstuk werd opgemerkt, dragen ook de zgn. 'feitelijke' handelingen van de overheid
rechtskarakter. Het verrichten van zulke handelingen moet worden beoordeeld als het
tot gelding brengi:m van - eventueel nog vage - rechtsnormen, op zijn minst van de
competentieregels, die immers de overheid tot het verrichten van zulke 'feitelijke'
handelingen bevoegd maken. De overheid bestaat immers - en handelt dus 'ambtshalve' - ter wille van het recht.)
In de grondrechten is het verband tussen vrijheid, recht, staat en beleid duidelijk zichtbaar. In de
liberale opvatting strekten de grondrechten ertoe om een prive-sfeer 'vrij' te houden van staatsinmenging. Vrijheid werd als-afwezigheid van inmenging, onafhankelijkheid, begrepen. Het is echter
juister deze vrijheid-van-inmenging te begrijpen vanuit de vrijheid als zelfverwerkelijking. De mens
verwerkelijkt zichzelf ook in andere kringen dan de publieke sfeer en. komt daarin tot vrijheid.
Daarom moet de publieke sfeer de andere kringen erkennen en waarborgen. (Aldus werd hierboven de gewetensvrijheid toegelicht.) Er is evenwel een dieper inzicht in de aard van de menselijke
vrijheid nodig om tot erkenning van de sociale grondrechten te komen. Dan ziet men in, dat het er
niet mee gedaan is als de staat vrije zelfverwerkelijking in andere kringen passief toelaat, maar
dat hij onder omstandigheden ook de taak heeft deze actief (bij voorbeeld door subsidie) mogelijk
te maken. Ten aanzien van het onderwijs realiseert de Nederlandse overheid de algemene vrijheid
ten eerste door er zelf in te voorzien (art. 208, lid 1, lid 3 en lid 4 Grondwet), ten tweede door zich
van inmenging in het onderwijs dat van andere samenlevingskringen uitgaat (het bijzonder onderwijs) te onthouden (lid 2), ten derde door de materie1e voorwaarden voor de vrijheid in die andere
kringen te scheppen (lid 7), en ten vierde door subsidiair toezicht op een zodanige verwerkelijking
van de vrijheid in het bijzonder onderwijs dat zij de vrijheid in zoverre zij in de publieke sfeer gerealiseerd moet worden, niet schaadt (lid 5 en lid 6). De actieve, veelvormige verwerkelijking van de
vrijheid, op basis van het in art. 208 Grondwet vervatte klassieke en sociale grondrecht van de vrijheid van onderwijs, heet als geheel het onderwijsbeleid, waarover de Regering jaarlijks aan de
Sta ten-Generaal verslag do et (lid 8).

Wegens het rechtskarakter van het staatsdoel is het minder gelukkig dit als 'het algemeen belang' te omschrijven. Hoewel de uitdrukking ook wel anders gebruikt wordt,
denkt men bij 'algemeen belang' toch vooral aan voorziening in gemeenschappelijke
behoeften. Daaraan komt echter niet bij voorbaat (rechts)waarde toe. Slechts voor zover de mens zich door middel van het andere dat hij in bezit neemt als persoon ontplooit, draagt de bevrediging van behoeften bij aan vrijheid; verliest hij zich in egoi:stisch materialisme, dan is het tegendeel waar. In het laatste geval bevestigt de bevredi-
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ging van subjectieve behoeften alleen de afhankelijkheid waaruit deze behoeften zijn
voortgekomen.44 Een staat die zich slechts ten doel stelt, het 'algemeen belang' (in de
hier bedoelde zin) te behartigen, heeft niet meer taken dan uit de gemeenschappelijke
behoeftigheid voortvloeien. De staat realiseert dan niet zelf recht, maar schept slechts
de mogelijkheden voor de realisering van (individualistisch opgevat) recht in de private
sfeer. Dit komt overeen met de liberale staatsopvatting.
Indien men onder 'algemeen belang' aldus het geheel van subjectieve behoeften
verstaat, doet een omschrijving van het staatsdoel als de behartiging van het algemeen
belang tekort aan het rechtskarakter. Dit ligt anders bij het traditionele filosofische
begrip 'bonum commune', dat men als 'het goed van de gemeenschap' ofwellicht 'het
gemeenschappelijk welzijn' kan vertalen.45 Met dit begrip duidt Thomas van Aquino,
met gebruikmaking van dezelfde term - namelijk 'bonum' - als waarmee hij de inhoud
van het ene beginsel van elk recht omschrijft, de in een gemeenschap na te streven
waarde aan.46

Beginselen van recht en beleid
De vraag, waarop beleid gericht is, werd in het vorenstaande in principiele zin beantwoord. Men kan echter uit het beginsel dat recht en beleid op de erkenning van de persoon in uiterlijke samenlevingsverhoudingen gericht zijn, niet met een eenvoudige redenering afleiden hoe concrete problemen precies opgelost moeten worden - ook niet als
men bij voorbeeld in de overwegingen betrekt dat de sociale natuur van de mens meebrengt dat recht en beleid uitdrukking van solidariteit moeten zijn. Het transcendentale beginsel van het recht vormt de mogelijkheidsvoorwaarde voor een discussie waarin men het over hetzelfde (namelijk over recht) heeft, maar is zelf niet in discussie.
'Universele' rechtsbeginselen staan, zoals hiervoor werd opgemerkt, in de regel evenmin
ter discussie. De discussie gaat over de uitwerking van het ene beginsel van elk recht in
nadere (niet-universele) rechtsbegi:nselen en positief recht. Deze uitwerking houdt een
interpretatie in van de eis die het respect voor de menselijke persoon aan alle recht
stelt. Het transcendentale beginsel kan de mogelijkheid van verschil van inzicht, welke
uitwerking het meest adequaat is, niet uitsluiten. Duidelijker manifesteert dit beginsel
zich als een begrenzing, dus als iets negatiefs: een gedragsnorm die zich niet laat interpreteren als gericht op de daadwerkelijke erkenning van de antler als persoon, is geen
recht. 47 Rechtskarakter moet dus bij voorbeeld worden ontzegd aan een regeling die
slechts gericht is op de uitbuiting van de ene sociale groep door de andere.
Anders dan het transcendentale beginsel van het recht, dat de voorwaarde voor
elke historische rechtsvorming is, geschiedt de uitwerking ervan in nadere rechtsbeginselen en positief recht binnen een bepaalde cultuur-historische context. Deze context
vormt als het ware de horizon van het denken en spreken. De 'horizon' in deze zin is
het niet-thematisch gekende, maar impliciet mee-geweten intersubjectieve kader waarbinnen afzonderlijke inhouden ervaren, begrepen en meegedeeld worden.48 Zo'n hori-
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zon heeft geen gefixeerde grenzen; de ontmoeting met het onbekende kan tot verruiming van de culturele horizon en tot samensmelting met andere horizonten leiden.
Men kan culturele horizonten op zeer verschillende wijzen bepalen: bij voorbeeld naar
gelang van de houding ten opzichte van het transcendente (religieuze grondmotieven),49 'de wijze waarop de mens het zijn en zichzelf ervaart' (denkvormen) 50 oftaal
en praxis in hun betrokkenheid op elkaar (taalspelen). 51 Te zelfder tijd kunnen horizonten van uiteenlopende aard het kader van dezelfde kennisverwerving of communicatie vormen.
Het zou onjuist zijn, de cultuur-historische ontwikkeling eenzijdig op het geestelijk leven te betrekken. De cultuurgeschiedenis is de ontwikkeling van de mens als
lichamelijke geest, waar de ontwikkeling van produktiemethoden, communicatiesystemen en dergelijke wezenlijk bij horen. Dat de rechtsvorming op de concrete,
historische situatie van een rechtsgemeenschap wordt afgestemd, betekent dat onder
meer de economische verhoudingen en de stand van de techniek, en ook factoren als
de waterhuishouding in de oordeelsvorming worden betrokken.
Voor zover rechtsbeginselen betrekking hebben op recht dat in de publieke sfeer
tot gelding wordt gebracht,52 zijn zij tevens beginselen van beleid. Formele beginselen
hebben op de procedures, materiele op de inhoud van rechtsvorming en beleid betrekking. In onze cultuurkring zijn deze beginselen in de rechtsstaatsidee in een min of
meer samenhangende conceptie opgenomen.
De rechtsstaatsidee is van oorsprong een produkt van het 19e-eeuwse liberalisme.
Het gaat daarbij met name om formele beginselen als de gebondenheid van de overheid
aan grondwet en wet in formele zin, onafhankelijke rechtspraak en eerbiediging van
individuele grondrechten. 53 Deze idee is nauw verbonden met het (formele) beginsel
van de democratie (democratische rechtsstaat). 54 Vooral na de Tweede Wereldoorlog,
is in West-Europa de gedachte van de verzorgingsstaat of sociale rechtsstaat tot ontwikkeling gekomen. 55 Kenmerkend onderdeel van het beleid is de ontwikkeling van de
sociale zekerheid. Het begrip van de grondrechten is verruimd van de klassieke, individuele grondrechten die ingrijpen van de overheid afweren, tot een geheel van klassieke
en sociale grondrechten, die een nauwe samenhang vertonen omdat vrijheid slechts gerealiseerd kan warden als mede door de zorg van de overheid ook materiele voorwaarden vervuld zijn. 56
De conceptie van de democratische en sociale rechtsstaat is richtinggevend voor de
Nederlandse staat. Behalve in de voorgestelde grondwetsbepalingen treft men in deze
conceptie verankerde materiele beginselen ook in allerlei officiele en inofficiele stukken aan. Om aan de toekomst van de sociale rechtsstaat gestalte te geven zouden de
beginselen van het beleid echter verder tot ontwikkeling moeten komen. Op knelpunten in de ontwikkeling van een samenhangende beleidsconceptie wordt van verscheidene kanten gewezen. 57 Met het signaleren van dit politieke probleemveld - dat
ook de aandacht van rechtsfilosofie en rechtswetenschap verdient - 58 moet in dit verband warden volstaan.
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Conclusie
Beleid is erop gericht, recht tot gelding te brengen. Rechtsvorming is de norm-zijde van
het beleid. Daarom zijn de beginselen van het recht ook beginselen van beleid. Het
recht heeft een absolute, voor-positieve zin die met de mens (op )gegeven is, namelijk
het respect voor de vrije, menselijke persoon. De nadere bepaling daarvan voltrekt zich
altijd in een concrete, historische situatie. Deze situatie drukt haar stempel op de concretisering in nadere rechtsbeginselen en in de vorming en toepassing van het positieve
recht. Toch is het mogelijk diezelfde concretisering, dus ook het beleid, vanuit het ene
beginsel van elk recht - de harde kern van het natuurrecht - te kritiseren.
Het gehele proces van het tot gelding brengen van het recht - van rechtsbeginsel
via positief recht naar rechtstoepassing -, welk proces ook een element van macht veronderstelt, is niet anders dan de norm-zijde van het beleid. Omgekeerd is ( overheids-)
beleid wezenlijk niets anders dan het proces van het tot gelding brengen van het recht
in eenheid met het feitelijke element van macht. Beleid is dan ook - kortweg - gezagsuitoefening tot vrijheid (zie hierover verder hoofdstuk 6).
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5 Hoe komt beleid tot ontwikkeling?

htleiding
Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren werd gebracht, is de vrijheid van de mens vrijheid-in-wording: een eindige vrijheid, die de mensen gaandeweg trachten te realiseren
in de omgang met elkaar en de hen omringende wereld. Daarmee hangt samen dat
ethiek wegens de onzekerheid waarmee het zedelijk oordeel (dus ook het rechtsoordeel) behept is, als ethisch realisme beoefend moet worden. Wat in absolute zin goed
of rechtvaardig is, kunnen wij niet exact omschrijven, alleen aanduiden, 'viseren'. Als
wij in het een of antler iets goeds zien, dan gaat het steeds om een betrekkelijk goed.
Elk praktisch oordeel volgens hetwelk iets goed of rechtvaardig is, staat onder de toets
van het grensbegrip van het goede of rechtvaardige zonder meer. Als gevolg van de ontoereikendheid van ons inzicht in het goede en rechtvaardige zonder meer drukt daarbij telkens de concrete, historische situatie waarin wij oordelen haar stempel op ons
oordeel.
In het beleid dat de overheid voert ter verwerkelijking van de algemene vrijheid
weerspiegelt zich deze stand van zaken. Het beleid is een dynamisch proces, dat er naar
zijn aard op gericht is aan de vrijheid gestalte te geven. Het komt altijd in een concrete
cultuur-historische context tot ontwikkeling. Het draagt de signatuur van die context,
zodat de cultuur zich in het beleid (als politieke cultuur en rechtscultuur) manifesteert.1 De norm-zijde van het dynamisch proces dat beleid heet, is de rechtsvorming.
Rechtsvorming is altijd een bemiddeling tussen de voor-positieve zin van het recht
- het natuurrecht of het beginsel van het recht - enerzijds, en de concrete situatie
waarop het rechtsoordeel betrokken wordt anderzijds. Vandaar dat er een glijdende
overgang is van het volstrekt algemene, evidente, maar niet exact in zijn consequenties
te bepalen beginsel van het respect voor de vrije menselijke persoon, via meer en meer
uitgewerkte (maar daardoor ook meer en meer historisch variabele) rechtsbeginselen,
en via rechtsregels in wet of gewoonte gepositiveerd, naar rechtstoepassing in concreto.
Aan de eigenaardige dynamiek en geleedheid van het rechtsvormingsproces zal hieronder aandacht worden geschonken om aldus enig inzicht te krijgen in de dynamiek
van het beleidsproces: eerst komt het aandeel van de rechter in de rechtsvorming ter
sprake, vervolgens de rechtsvorming door het bestuur. Daarna komt de problematiek
opnieuw in algemene zin aan de orde.
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Gelede rechtsvorming: de rechter
G. J. Wiarda onderscheidt in het voetspoor van Montesquieu drie typen van rechtsvinding: rechters als spreekbuis der wet ('les bouches qui prononcent les paroles de la
loi'), rechters in landen zonder wet ('le juge est lui-meme sa regle'), en rechters als
wetsvertolkers ('la ou la loi est precise le juge la suit; la ou elle ne l'est pas, ii en
cherche l'esprit').2
Het eerste type van rechtsvinding is 'lang achterhaalde geschiedenis', zo schrijft
Wiarda: nu de wetgever siechts algemene regels kan geven, heeft de rechter een eigen
rechtsvormende taak; 'ware het anders "ii faudrait journellement faire de nouvelles
lois" .'3 Waarom zou men dan dagelijks nieuwe wetten moeten maken? Blijkbaar doen
de algemene regels onvoldoende recht aan de verscheidenheid van het leven, het resultaat van een rechterlijke taakopvatting, die voor voortgezette rechtsvorming geen ruimte zou laten, wordt onrechtvaardig geacht. Vandaar het dilemma, dat lijkt te ontstaan:
dagelijks nieuwe wetten maken dan wel rechtsvorming door de rechter.
'Dans les etats despotiques ii n'y a pas de lois; le juge est lui-meme sa regle.' N.a.v.
die bepalingen van het Nederlandse recht, die de rechter de grootste beoordelingsvrijheid laten, vraagt Wiarda zich af of in dit verband nog wel van 'regle' gesproken kan
worden. 'Dat woord gaat immers uit van de veronderstelling dat bij alle vrijheid die aan
een dergelijke rechter is toegekend, zijn beslissing· nog altijd op de toepassing van regels
berust, zij het dat die regels grotendeels van eigen makelij zijn'. 4 Volgens Wiarda
'blijkt (die veronderstel!ing) maar zeer gedeeltelijk aan de werkelijkheid te beantwoorden ( ...) de rechtsvinding aan de hand van algemene abstract geformuleerde regels
(maakt} daarbij plaats voor het jus in causa positum.' Dat de rechtsvinding in de hier
bedoelde gevallen niet oan de hand van algemene, abstract geformuleerde regels plaats
vindt, kan Wiarda zonder meer worden toegegeven, maar de stelling dat er daarom geen
'regel' meer in het spel zou zijn, verdraagt zich niet goed met een van de meest fundamentele kenmerken van alle recht, namelijk het gelijk behandelen van gelijke gevallen.
'Eine widerspruchsvolle Rechtsordnung verletzt das Postulat der Gerechtigkeit nach
Anwendung eines einheitlichen Mafiistabes auf alle. Die Rechtswissenschaft hat daher
stets versucht, die Harmonie aller geltenden Texte herzustellen und Widerspriiche zu
beseitigen.' 5
Men stelle zich een 'casui:stisch' oordelend rechter voor. De 'casus' waarover hij te
beslissen heeft vertoont bepaalde rechtens relevante kenmerken. Hij komt tot een
rechtsoordeel in concreto. Wanneer hem nu een volgende 'casus' wordt voorgelegd,
zullen altijd sommige kenmerken verschillen van die in de eerste zaak: op zijn minst
persoon, tijd of plaats. Dat verschil kan relevant warden geoordeeld (b.v. verminderde
toerekeningsvatbaarheid, in oorlogstijd, na verstrijken van de verjaringstermijn, andere
jurisdictie). In casu is dat echter niet het geval. lntegendeel: de rechtens relevante kenmerken stemmen overeen. Onder deze omstandigheden zal de rechter - althans voor
zover hij nog achter zijn eerste beslissing staat of moet staan - tot eenzelfde rechtsoordeel als in de eerste 'casus' moeten komen; anders zou men - hetzij ten aanzien van
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een van beide, hetzij ten aanzien van beide vonnissen - niet van recht maar van willekeur moeten spreken. Hieruit blijkt, dat de 'casui:stisch' oordelende rechter in zijn
eerste vonnis meteen al - impliciet - een regel heeft gevormd, doordat hij het recht - of
dit nu het eerste beginsel van het recht, een of ander verder uitgewerkt rechtsbeginsel
of het positieve recht is - heeft gei:nterpreteerd. Die interpretatie is altijd een bemiddeling tussen het eerste beginsel van het recht en de concrete situatie. Deze bemiddeling
is, zolang de inzichten in het gei:nterpreteerde zich niet wijzigen, naar haar aard voor
herhaalde toepassing vatbaar in alle gevallen waarin de relevante kenmerken van de
situatie overeenstemmen. Ben verschillende beoordeling zal steeds moeten samengaan
met een aanwijsbaar relevant verschil: dit is de kern van Wiarda's methode der gevalsvergelijking en van Schoordijks 'moduleren'.6 Vandaar, omgekeerd, het juridischbeoordelend karakter van de selectieve vaststelling, wat van een concrete gebeurtenis
rechtens relevant is. 7
Het aan juridische oordelen impliciete moment van regelvorming heeft in zijn formele gedaante in het bestuursrecht als 'gelijkheidsbeginsel' uitdrukkelijk eyn plaats
gekregen. Ben beschikking kan, min of meer los van haar materiele inhoud, reeds
warden aangevochten indien in soortgelijke gevallen anders is beslist. Het gelijkheidsbeginsel wordt gerekend tot de 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur' en tot de
algemene rechtsbeginselen. 8
Dat casui:stische rechtspraak noodzakelijk regel-vorming/toepassing impliceert
komt tot uiting in de Anglo-Amerikaanse rechtspleging, waar het recht (Common Law)
als rechtersrecht is gevormd. Coing schrijft hierover: 'Die Bedeutung eines "Precedent"
liegt nach der traditionellen Theorie zunachst darin, da~ es beweist, da~ eine bestimmte Rechtregel existiert, niimlich diejenige, aufgrund deren der Fall entschieden warden
ist. Es hat Autoritiit, "because it is a correct statement of the law". Denn auch das
Common Law besteht aus Regeln; aber sie konnen nicht dem Gesetz entnommen,
sanders miissen in Precedents gefunden werden.' 9 Wanneer naar het oordeel van de
rechter de uit een 'precedent' af te leiden regel niet dient te warden toegepast, dan
zegt men van het betreffende geval: 'to be distinguished' ('the distinction of facts').
Op het eerste gezicht gaat het hier om een zuiver feitelijke constatering van de rechter.
Zoals hierboven werd opgemerkt, zal er evenwel altijd enig feitelijk verschil zijn, maar
dit wordt niet steeds 'rechtens relevant' geacht - relevant namelijk voor de beoordeling
wat rechtens is. Het onderscheiden van relevante feiten betekent een onderscheid in
waardering. De door Wolfgang Friedmann 10 beschreven werkwijze van de common
law-rechter, die door een zgn. 'distinction of facts' nieuw recht vormt zonder zijn
gebondenheid aan de precedenten te loochenen, mag dus niet (of althans niet bij voorbaat) als een true veroordeeld warden. Komt de vorming van nieuw recht evenwel neer
op een juridische herwaardering van niet-relevant verschillende feitelijke situaties, dan
is de stare-decisisregel niet gehandhaafd.11 De oude regel is dan niet aangevuld met,
maar vervangen door een nieuwe regel. Men zou de herwaardering van de regel versluieren, indien men hier nog van 'distinction of facts' zou spreken. Gezien het interpretatief karakter van de juridische oordeelsvorming spreekt het vanzelf, dat een positief
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rechtsstelsel niet zijn historiciteit kan uitsluiten door zich een strikt 'stare decisis' op te
leggen. Er is dan ook, aldus Josef Esser, 'keine Prajudizienordnung, die nicht standig
als wandelbar entlarvt wiirde und die nicht gerade <lurch ihre Zusage, am Fall ihre
Gerechtigkeitskriterien neu zu iiberpriifen, solche Wandelbarkeit in Aussicht steilt.' 12
Als de rechter 'Gerechtigkeitskriterien' herziet, dan neemt hij ook dit onderdeel van
een naar zijn aard wetgevende taak op zich. Rechtspraak impliceert het hanteren van
regels, ook waar geen wetgeving in de gewone zin van het woord voor handen is.
De rechtsvinding van het type 'rechters als wetsvertolkers' roept vragen op aangaande de verhouding tussen het gezag van de wet en de vrijheid tot rechtsvorming
door de rechter. Rechterlijke uitspraken lossen de spanning op door toepassing van de
diverse 'interpretatie-methoden'. Dit roept weer nieuwe vragen op: wat bepaalt de
voorkeur voor de ene interpretatie-methode boven de andere? Wellicht is te vaak de
aandacht eenzijdig gericht geweest op de incidentele en sterk uiteenlopende redeneringen die aan deze of gene wets'toepassing' ten grondslag heten te liggen, en is daardoor
minder aandacht besteed aan de kenmerken van elke oprechte poging tot rechtspraak:
enerzijds de gerichtheid op een rechtvaardige beoordeling van het betreffende geval,
anderzijds de intentie gelijk geoordeelde gevailen niet verschillend te behandelen. Deze
postulaten kunnen naar aanleiding van elk van de drie genoemde typen van rechtsvinding worden overwogen.
De rechtsvinding door de rechter die 'lui meme sa regle' is, werd reeds hierboven
in verband met rechtvaardige en gelijke beoordeling besproken. De legistische rechtsvinding door rechters als spreekbuis der wet komt met beide kenmerken in conflict.
De eis gelijke gevallen gelijk te behandelen, heeft als complement de eis een 'verschillend' te beoordelen geval (nl. verschillend van een als standaard gehanteerd geval) een
verschillende behandeling te geven in zoverre de verschillen daartoe aanleiding geven.
Aangezien de wetgever zich noodzakelijkerwijs tot algemene regels beperkt, zal zich
herhaaldelijk aan de rechter de constatering van een relevant verschil met het standaardgeval moeten opdringen. Toch moet de rechter een naar de legistische schijn gelijke, in
wezen echter juist wegens de ongelijke situatie ongelijke behandeling geven.13 Daarmee
komt hij in strijd met de eis van een rechtvaardige beoordeling.
Een wat uitvoeriger bespreking verdient het voor de huidige Nederlandse situatie
meest relevante type van rechtsvinding, dat door 'rechters als wetsvertolkers'. Indien
een rechtsstelsel op wetten en 'wetsvertolkers' berust, worden de voordelen van wetgeving ten voile benut. De nadelen van het legistische idee der 'bouches de la loi'
komen voort uit een onjuiste rechtsopvatting. De positieve wet is een samenstel van
geschreven regels. Het beginsel van het recht realiseert zich pas ten voile in concrete
menselijke activiteiten; abstract geformuleerde regels 'bemiddelen' daarin. 14 Het is
echter slechts de formulering van de regel die abstract mag blijven. Bij de toepassing
van een regel moet men steeds de betrokkenheid op de voor-positieve zin van het recht
enerzijds en die op de concrete situatie anderzijds mee-denken. Slechts dan kan de
rechtsregel zijn bemiddelende functie vervullen. Past men daarentegen een regel abstract toe - zonder de voor-positieve zin van de regel en de eigenaardigheid van het
concrete geval mee te denken -, dan kan dit gemakkelijk tot onrecht leiden.
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Dit inzicht in de toepassingsstructuur van regels is niet pas in onze eeuw veroverd,
maar hoogstens hier vroeger, daar later, heroverd. Aristoteles wees er reeds op, dat men
in sommige gevallen van de wettelijke regel - die immers absoluut (d.w.z. abstract)
gesteld is - moet afwijken. Dit ligt, zo zegt hij, niet aan een fout in de wet, maar vloeit
uit de aard der zaak voort. Wanneer men dan billijkheidshalve van de wettelijke regel
afwijkt, dan is dat niet tegen, maar juist op grond van de rechtvaardigheid. De actualiteit van zijn bespreking van de rol van de billijkheid (emei.Keux) in de rechtstoepassing
rechtvaardigt het, deze passage uit de Nicomacheische ethiek volledig te citeren:
'Ofschoon het billijke beter is dan een bepaalde vorm van rechtvaardigheid, is het toch zelf ook
rechtvaardig en niet juist beter dan het rechtvaardige, inzover het daar generiek van verschilt. Hetzelfde is derhalve rechtvaardig en billijk, en hoewel beide goed zijn, is het billijke toch beter. Maar
wat de moeilijkheid maakt is, dat het billijke het rechtvaardige is, doch niet het wettelijke rechtvaardige, maar een correctief van de wettelijke rechtvaardigheid. De grond hiervan ligt in het feit,
dat de wet altijd algemeen is, terwijl het over sommige dingen onmogelijk is bepalingen te maken,
die algemeen en toch juist zijn. Waar het nu noodzakelijk is algemene bepalingen te maken, maar
het onmogelijk is ze ook juist te doen zijn, houdt de wet zich aan wat meestal voorkomt en is zich
daarbij er wel van bewust tekort te schieten. En zij is daarom geenszins minder juist, want de fout
ligt niet in de wet, noch in de wetgever, maar in de aard der zaak, want de materie van onze handelingen is mi eenmaal van die aard. Wanneer derhalve de wet een algemeen voorschrift geeft en er
zich een geval voordoet dat daarbuiten valt, dan is het juist, waar de wetgever ons in de steek laat
en door de algemeenheid zijner bepalingen tekort schiet, dit tekort te herstellen en te bepalen wat
de wetgever ook zelf zou bepaald hebben, als hij hier aanwezig was en in zijn wet zou opgenomen
hebben, als hij dit geval gekend had. Daarom is het billijke het rechtvaardige en beter dan een
bepaalde vorm van rechtvaardigheid, maar niet beter dan het rechtvaardige zonder meer, doch
beter dan de fout, die de wet door de absoluutheid harer bepalingen maakt. En zo bestaat de
natuur van de billijkheid hierin, dat zij een correctief is op de wet, waar deze door haar algemeenheid tekort schiet. Dit is immers ook de reden waarom niet alles bij de wet geregeld is, daar het
namelijk onmogelijk is over sommige dingen een wet te maken, zodat er een afzonderlijk decreet
nodig is. Want waar de zaak zelf onbepaald is, daar is ook de maatstaf onbepaald, zoals bij de
Lesbische huizenbouw, waar men van een loden maatstok gebruik maakt; want deze maatstok
wijzigt zich naar de vorm van de steen en is veranderlijk; en zo ook richt zich het afzonderlijke
decreet naar de zaak.
Wat derhalve het billijke is, en dat het billijke rechtvaardig is en beter dan een bepaalde vorm
van rechtvaardigheid, is dan duidelijk. Maar ook blijkt hieruit, wie een billijk mens is, want wie het
billijke weet te kiezen en te doen, en het recht niet op de spits drijft, maar met minder tevreden is,
ook al heeft hij de wet op zijn hand, hij is een billijk mens, en zijn gesteldheid is de billijkheid, een
bepaalde vorm van rechtvaardigheid, maar als gesteldheid niet van haar onderscheiden.'15

Thomas van Aquino heeft deze gedachte van Aristoteles overgenomen en verder ontwikkeld. Expliciet stelt hij, dat 't het natuurrecht - het beginsel van elk recht - is, dat
eist dat soms van de letter (de abstracte formulering) van de wet wordt afgeweken:
'wetten die juist gesteld zijn, schieten in sommige gevallen tekort; als zij toch in acht
genomen zouden worden, zou dat tegen het natuurrecht zijn. En derhalve mag men in
zulke gevallen niet volgens de letter van de wet oordelen, maar moet men teruggrijpen
op de billijkheid, die de wetgever beoogt.' 16 Bij Aristoteles en Thomas van Aquino
treft men dus in de grond van de zaak de gedachte van de 'betrekkelijke waarde der
wet' 17 reeds aan. Die grond is het inzicht, dat de billijkheid geen uitwendig correctief
op de woorden van de wet is, maar een verwijzing naar het in de wet zelf op abstracte
wijze belichaamde eerste beginsel van het recht, va11: waaruit de wet in concreto gei:nterpreteerd en toegepast moet worden. Hoewel 'betrekkelijk' heeft de wet grote 'waar49

de': als regel (in tweeerlei zin) vindt zij toepassing. Omdat de toepassing van wetgeving
altijd in relatie staat tot de voor-positieve zin van het recht en tot de concrete situatie,
vormt zij een 'open systeem' dat teleologisch (naar het doel van de rechtstoepassing,
dus haar voor-positieve zin: vrijheid) moet worden gemterpreteerd. 18
De dynamiek van de rechtsvorming heeft als 'polen' de voor-positieve zin van elk
recht en de concrete situatie die zich hier en nu voordoet. Voor zover de aard van het
rechtsgebied dat toelaat (zie hieronder nader), zijn rechtsregels het 'midden' in een
gelede rechtsvorming: zij bemiddelen tussen het eerste beginsel van het recht, dat de
kem van het natuurrecht vormt, en de situatie waarin het recht tot gelding moet
komen. Daarbij moet men door de abstracte formulering heenkijken om de concrete,
principiele draagwijdte van de regel in het vizier te krijgen. 19 Ook als ee'n 'rechtstoepasser' - bij voorbeeld een rechter - zonder of (min of meer) in afwijking van een regel
oordeelt, is in dat oordeel een regel gei:mpliceerd. Een rechtsoordeel heeft (overeenkomstig het gelijkheidsbeginsel) altijd in zoverre een algemene strekking, dat er onder
gelijke rechtens relevante omstandigheden eender geoordeeld dient te worden. Met
Thomas van Aquino kan dan ook worden gezegd, 'dat een vonnis als het ware een bijzondere wet voor een bijzonder geval is.' 20
Een vrije daad wordt niet door natuurlijke wetmatigheden gedetermineerd, en is
evenmin een toevalligheid, maar een zelfbepaling van het subject. Deze zelfbepaling is
slechts dan zinvol, als het erin belichaamde oordeel 'zo moet het' ook door de antler
begrepen kan worden, als het dus voor een gemeenschappelijke aanvaarding in beginsel vatbaar is. De overdraagbaarheid van zin veronderstelt regels, volgens welke
gesproken en gemeenschappelijk geoordeeld wordt. De zin van gedrag moet in die zin
iets algemeens zijn, dat men in een overeenkomstige situatie hetzelfde gedrag juist zou
kunnen oordelen. Zinvol gedrag berust op regels; recht tot gelding brengen is daar een
voorbeeld van.21 In het door regels geleid-zijn van juridisch gedrag Hgt de eenheid in
veelheid van een rechtsorde reeds besloten. Toch vormt de abstracte eenheid van
rechtsregels niet de uiteindelijke eenheid van het recht. Ook de aan rechtsregels inherente billijkheid, die tot eep. van de abstracte formulering afwijkende toepassing van
rechtsregels aanleiding kan geven, behoort tot het recht. Regels brengen wel de ene
inhoud van het beginsel van het recht in toepasbare vorm over; ten gronde kan de
eenheid van het recht echter slechts gevonden worden in zijn voor-positieve, met de
mens (op)gegeven zin. Weliswaar kan deze, zoals gezegd, niet op abstracte wijze in begrippen gevat, doch slechts aangeduid worden, maar toch is de voor-positieve zin van
het recht in elk rechtsoordeel - of het nu een wet, een vonnis of nog iets anders is aanwezig. Hij constitueert de eenheid in verscheidenheid 22 van het recht. Om deze
reden is elk rechtsoordeel - ook de wet23 - een akt van rechtsvinding en rechtsvorming: rechtsvinding omdat gaandeweg de voor-positieve zin van het recht, het natuurrecht, gevonden wordt; rechtsvorming omdat dit vinden niet het aantreffen is van iets
dat klaarligt, maar een creatief tot ontwikkeling brengen en positiveren.
De relatie wetgeving - rechtspraak is derhalve een taakverdeling in rechtsvinding
en -vorming. Bij wetgeving staat de 'bemiddeling' voorop, bij rechtspraak het betrek-
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ken van het 'bemiddelde' op concrete situaties. Op basis hiervan is de taakverdeling
variabel. Ze hangt af van de taakopvattingen van wetgever en rechter, van de aard der
materie en van de formulering van de wetsbepaling (bij voorbeeld art. 1401 B.W. tegenover art. 1226 B.W.). 24 Luhmann heeft er terecht op gewezen, dater zekere gevaren
kleven aan rechtspraak die te zeer het karakter draagt van een algemene regelgeving.
De rechter kan volgens Luhmann een globale regel maar moeilijk herzien, aangezien hij
gelijke gevallen gelijk moet behandelen. 25 De wetgever daarentegen is uit hoofde van
zijn functie wel geschikt zo nodig een regel te herzien; de periodieke vervanging bij verkiezingen van de personen die de wetgevende macht uitoefenen wijst er ook op, dat dit
onder omstandigheden van de wetgever verwacht wordt. Hier komt nog bij, dat de wetgever regels 'ex nunc' (voor de toekomst) herziet, terwijl de rechter zijn (al dan niet
expliciete) regels slechts 'ex tune' (met terugwerkende kracht) kan herzien, namelijk
naar aanleiding van een voorval dat al heeft plaatsgevonden. Deze bezwaren kunnen
voor een deel worden weggenomen, indien men aanvaardt dat de rechter bewust een
andere regel mag vormen dan de in precedenten besloten liggende. In de Verenigde
Staten is ook de overgangsrechtelijke consequentie getrokken, dat de rechter het aan
hem voorgelegde geval nog naar de oude regel kan afdoen, terwijl hij bij gelegenheid
daarvan zonder terugwerkende kracht een nieuwe regel vormt. 26 Behalve in krasse gevallen, is het onredelijk tegenover degene die op de oude regel afging, volgens een
nieuwe regel over zijn gedrag te oordelen.

Gelede rechtsvorming: bet bestuur
Het vonnis van de rechter is slechts een van de praktische rechtsoordelen waarmee de
rechtsvorming in concreto eindigt. Andere praktische rechtsoordelen zijn bij voorbeeld
in de privaatrechtelijke rechtshandeling en in de administratieve beschikking vervat.
Uiteraard geldt ook voor de rechtsvorming door het bestuur dat rechtsvorming een
dynamisch proces is, dat zich steeds tussen de voorpositieve zin van het recht en de
concrete situatie beweegt. Hoewel pas in hoofdstuk 7 de aard van het bestuursrecht ter
sprake zal komen, kan hier al worden opgemerkt, dat op dit gebied regelstelling niet in
dezelfde mate als in het privaatrecht tussen de voorpositieve zin van het recht en het
oordeel in concreto kan bemiddelen.
Dit wordt veroorzaakt door de aard van de te regelen verhoudingen. In de 'verzorgingsstaat' zet de overheid zich actief in 'voor welvaart en welzijn van iedereen'. 27 Wat
er nodig is om in sterk uiteenlopende situaties actief verhoudingen tot ontwikkeling te
brengen die aan de aldus ge'interpreteerde eis van recht voldoen - uiteraard voor zover
dit in de macht van de overheid ligt en mag liggen - kan slechts in beperkte mate in abstract geformuleerde regels worden aangegeven. Ook bij het actief vormgeven aan de
samenlevingsverhoudingen moet de overheid het gelijkheidsbeginsel in acht nemen. Het
gaat dan echter vooral om een concreet type van gelijkheid, waarbij in elke situatie op
naar gelang de omstandigheden uiteenlopende, maar gelijkelijk rechtvaardige wijze
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wordt beslist. Aristoteles duidt de concrete gelijkheid als geometrische, de abstracte als
aritmetische gelijkheid aan. 28 Uit de voorafgaande beschouwingen over het aandeel van
de rechter in de rechtsvorming vloeit voort, dat zodra deze concrete gelijkheid in een
rechtsoordeel is neergelegd, altijd ook de abstracte gelijkheid van een regel in dat oordeel gei:mpliceerd is.
De normstelling in het (administratief of) bestuursrecht, die op de publieke taakvervulling betrekking heeft, is 'doorgaans van een andere structuur dan in het privaatrecht en in het strafrecht'; 'in het administratieve recht vindt de normstelling veelvuldig plaats in twee of meer fasen.' 29 De fase van de regelgeving beperkt zich veelal tot
vage, nog niet voor dadelijke toepassing vatbare normen. Het bestuur geeft aan die
normen, de concrete omstandigheden in aanmerking genomen, een nadere uitwerking,
bij voorbeeld in beschikkingen. 30 De bestuurlijke rechtsvorming verloopt dus zo - aldus Van Wijk - dat de administratie het werk voortzet en ten einde brengt dat de wetgever wel onvoltooid uit handen moest geven.' 31
Het is volkomen juist te zeggen, dat in het bestuursrecht (vooral bij zogenaamde
niet-gebonden beschikkingen) veel aan het 'beleid' van de adrninistratie is overgelaten.32 Men spreekt dan van de uitoefening van discretionaire bevoegdheid. Men hoede
zich er echter voor, te miskennen dat ook deze beleidsvorming naar haar norm-zijde
rechtsvorming is. Van Wijk heeft er terecht op gewezen, dat het er ook bij vrije(re)
beschikkingen om gaat, 'de meest rechtvaardige beslissing te verkrijgen.' 33 Zowel bij
vrije als bij gebonden beschikkingen gaat het om rechtsvinding, 'alleen is dat hier vrije
rechtsvinding, daar door de wet meer of minder geleide rechtsvinding.' 34 Ook bestuurlijke rechtsvorming - die altijd tegelijk op de voor-positieve zin van het recht en op de
concrete situatie waar men hier en nu voor staat, betrokken is - draagt dus een geleed
karakter, en ook hier is de taakverdeling in de rechtsvorming tot op zekere hoogte
variabel.

Taakverdeling in de rechtsvorming
In de voorafgaande beschouwingen over het aandeel van de rechter en dat van het
bestuur in de rechtsvorrning werd de conclusie getrokken, dat zij een geleed karakter
draagt en berust op een taakverdeling tussen diverse rechtsvormers. Hierbij zijn niet
slechts overheidsinstanties, maar (voor wat privaatrechtelijke rechtshandelingen betreft) ook particuliere instanties en personen betrokken.
Dat de taakverdeling in de rechtsvorming variabel is, betekent niet dat zij willekeurig zou zijn. Twee punten verdienen in dit verband de aandacht. Het eerste punt is
dit: de autonomie van de rechtsvormers in onderscheiden gemeenschappen berust op
de aard van de materie en op het eigen karakter van die kring. De autonomie van rechtsvormers vindt telkens in de ruimere gemeenschappen haar begrenzing. Deze autonomie
en de daarbij behorende taakverdeling zijn geen zaak van willekeur, al zijn de concrete
bepalingen veranderlijk. De desbetreffende bepalingen dragen een constitutioneel
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rechtskarakter: 35 voor wat de provinciale en de gemeentelijke autonomie betreft
denke men aan de regeling van de decentralisatie, voor wat de kerkelijke en de individuele autonomie betreft aan de regeling van de klassieke grondrechten in de Grondwet.
Het tweede punt dat hier genoemd moet worden is het volgende. Ook de verdeling
van taken tussen wetgevers, rechterlijke macht en bestuurlijke instanties is een constitutionele kwestie, die bij voorbeeld in de Verenigde Staten en in de D.D.R. op andere
wijze is geregeld dan hier te lande. 36 Argumenten voor ons stelsel van 'wetten en wetsvertolkers' werden hierboven gegeven. Deze taakverdeling kan wel naar gelang van de
materie verschillen, maar pleegt toch geent te zijn op een onderscheid tussen het stellen van re gels, het toepassen van regels en het beslechten van geschillen. 37
Marginale toetsing38 is die vorm van toetsing waarbij in beginsel de in een bepaalde taakverdeling neergelegde autonomie van de persoon of instantie van welke het te
toetsen besluit afkomstig is, wordt gerespecteerd. De situatie bij marginale toetsing
is immers de volgende: een eigenaar, een raad van commissarissen van een N.V., een
bestuursorgaan oefent een autonome bevoegdheid uit, waarbij krachtens de geldende
bepalingen een meer of minder mime beoordelingsvrijheid bestaat. Welke beslissing
binnen dat positiefrechtelijke kader de beste is in het licht van de voor-positieve zin
van het recht, valt niet met (volstrekte) zekerheid te zeggen. Juist aan die onzekerheid
ontleent de autonomie haar zin. Ze is niet een autonomie om tegen het recht in te
gaan, waar het respect voor de vrije menselijke persoon aan degene die het rechtsoordeel velt, duidelijke eisen stelt. Waar onzekerheid heerst of deze dan wel gene beslissing
de beste is, is het echter primair aan de naast-betrokkenen om hun visie tot (positief)
recht te maken.
Marginale toetsing nu is in wezen toetsing of een autonome bevoegdheid niet misbruikt is (vgl. het criterium 'misbruik van recht'). Misbruik is er, als men enkel door
met kennis van de betrokken belangen zijn verstand te gebruiken al tot het inzicht
moet komen, dat de beslissing onjuist is, tegen de rede ingaat, geen recht maar willekeur is. Marginale toetsing wordt dan ook op juiste wijze omschreven als toetsing aan
het 'willekeur'-criterium, d.w.z. of een redelijk oordelende persoon of orgaan tot dit
besluit kon komen.

Algemeen-ftlosofische achtergronden
Het 'eindpunt' van rechtsvorming is telkens de realisatie van een bijzonder praktisch
rechtsoordeel (bij voorbeeld van een contract, een beschikking, een vonnis) in een
bijzondere daad van recht. Toch is zo'n daad niet alleen maar 'bijzonder'. Zij heeft
altijd een algemene draagwijdte wegens haar betrokkenheid op de voor-positieve zin
van het recht: de algemene vrijheid.
In het vorige hoofdstuk zagen wij, dat de mens vrij is doordat hij van het andere
bij zichzelf terugkeert. Zo subjectiveert (personifieert) hij het object, en objectiveert
hij zichzelf (bij voorbeeld zijn wil om het rechte te doen) in het andere. Rechtsvorming
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is bij uitstek een manifestatie van de vrijheid. Zij beweegt zich steeds tussen de voorpositieve zin van het recht - die eigenlijk in het bij-zichzelf-zijn van de mens gelegen is
- en de bijzondere constellatie waarin deze verwerkelijkt moet worden. Zo bezien
wordt in elke daad van recht - hoezeer ook betrokken op het andere waarmee wij omgaan - de terugkeer bij zichzelf van de menselijke persoon mee-voltrokken. Aangezien
de mens altijd mede-mens is, gaat het in het recht om samen-handelen. Slechts wanneer
de antler onder alle omstandigheden als persoon wordt gerespecteerd, is men in de
daad van recht waarlijk bij zichzelf.
Het persoon-zijn van de mens constitueert zowel zijn kennen als zijn willen (bijvoorbeeld van recht). Het kennen toont de ambivalentie van de mens. 39 Wanneer ik
iets ken, is dat altijd iets eindigs, iets beperkts. Toch is de onbeperkte totaliteit - de
eenheid - van al wat is steeds mee-gedacht in elke eindige kennis. Wanneer ik het andere (iets eindigs) ken, stel ik dit in de horizon van de totaliteit van al wat is. Dit kenmerkt de menselijke kennis ten diepste: weliswaar is mijn weten een weten van de
wereld waarin ik sta, maar niet op de manier waarop het <lier 'weet' heeft van zijn
milieu, nl. louter als een reactie op zintuiglijke prikkels. Mijn kennen is een mij-bewustzijn van het andere: een denken van het ervarene in relatie tot mijzelf. Het vermogen
om steeds weer nieuwe relaties van het gekende tot mij in mijn eigen eenheid op te
nemen maakt dat ik - naar het bekende woord van Thomas - 'quodammodo omnia' 40
('in zekere zin alles') ben: 'alles', maar alleen 'in zekere zin', want ik kan niet alles-ineen en ineens alles zijn. Ik blijf gebonden aan het telkens weer leggen van vele bijzondere (oordeels)relaties met het andere. De eenheid is mij niet ineens gegeven, maar
mee-aanwezig in het vele. 41
Zoals hiervoor werd gezegd, is mijn kennen een mij-bewust-zijn van het andere.
Een mij-bewust-zijn: want door de kennis van mijn object betrek ik dit in mijn subjectiviteit, die immers het 'vele' (impliciet 42) in de eenheid van al wat is stelt. Kennen wil
dus steeds zeggen, dat de menselijke persoon van het andere bij zichzelf terugkeert.
Deze 'terugkeer', waardoor de mens 'bij zichzelf is, kenmerkt zowel het kennen als
het willen van de mens. De gedachte van de 'terugkeer bij zichzelf stelt de mens - en
dus de eerbiedwaardigheid van de menselijke persoon - centraal. Tegelijk beseffen wij
dat de mens slechts uit kracht van deze absolute eenheid kent, wil, bestaat, en dat hij
in een toestand van ontoereikendheid ten opzichte daarvan verkeert; de mens is op het
absolute aan-gewezen, maar kan het niet bemachtigen.43
Zowel in het rechtsoordeel als in het ervaringsoordeel denken wij derhalve, zodra
wij iets relatiefs denken, altijd het absolute dat dit relatieve mogelijk maakt impliciet
mee. In het bijzondere rechtsoordeel wordt de voor-positieve zin van het recht altijd
meegedacht, in het oordeel over een bijzonder zijnde 'de ene alles-omvattende zijnsorde'. 44 Zowel in het ene als in het andere oordeel viseren wij het absolute. 45 Juist omdat de mens - zij het op een onvolkomen wijze, daarom ook indirect - voor het absolute openstaat, is hij persoon: kennend persoon, zedelijk handelend persoon, zedelijk
en rechtens eerbiedwaardig persoon, en dus ook persoon in het recht. 46 In zoverre de
persoon zich kennend en willend als persoon verwerkelijkt, is hij 'bij zichzelf.
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Het absolute is voor de mens slechts aldus toegankelijk doordat hij zichzelf bij zijn
kennen en willen in de hem omringende wereld begrijpt in relatie tot het zijn, dat wil
zeggen de absolute eenheid van al wat is. 'Das Sein ( ...) aber erreicht der Mensch
dadurch, da~ er sich immer schon in einem Bezug zum Sein versteht, der all sein Wirken durchdringt, der zuinnerst stets derselbe bleibt, mag auch das Wirken mit seinen
Gegenstiinden sich noch so sehr wandeln.' 47 (Hiervoor werd er reeds op gewezen dat
de kern van het natuurrecht - de eerbiedwaardigheid van de vrije menselijke persoon altijd en overal dezelfde blijft, terwijl de uitwerking naar mate zij in bijzonderheden
afdaalt, meer en meer het stempel van de concrete cultuur-historische situatie draagt.)
'Das Sein nimmt den Menschen unbedingt und unausweichlich in Anspruch, ist damit
Engagement oder Sollen.' 48 Elk oordeel, ook elk rechtsoordeel, staat voortdurend
impliciet in een afhankelijkheidsrelatie tot het absolute.
Omdat wij slechts krachtens deze impliciete relatie - dus indirect - over het absolute kunnen denken en spreken, is dit noodzakelijk een denken en spreken in analogie.49 Als wij oordelen over iets dat er 'is', hebben wij altijd tegelijk een besefvan dat
waardoor het vele dat er is, een is. Naar analogie hieraan duiden wij de absolute eenheid
van alles als 'het zijn' aan. Als wij oordelen over iets dat een daad van recht is (of zou
moeten zijn), hebben wij altijd tegelijk een besef van de voor-positieve zin van elk door
ons geveld, met name ook elk gepositiveerd rechtsoordeel. Naar analogie hieraan duiden wij de absolute, aan elke concretisering voorafgaande ene zin van al onze rechtsoordelen als het natuurrecht (of ook: de rechtsidee) aan. 50 Ook wanneer wij in het
algemeen van 'staat', 'eigendom', 'verbintenis' enzovoort spreken, draagt dit spreken
een analoog karakter ten opzichte van de verscheidenheid (naar tijd en plaats 51 ) van
empirische staten, eigendomsverhoudingen en wederkerige rechtsbetrekkingen. De eenheid van de staatsidee - waarvan in hoofdstuk 3 sprake was - omvat bij voorbeeld staten die onderling sterk verschillen, maar juist overeenkomen in hun betrokkenheid op
de idee van wat de staat ten diepste is. Precies dit overeenkomen in een betrekking
wordt met analogie bedoeld. Een analoog gebruikte term als staat of eigendom is zoals Larenz het zegt - een concreet-algemeen begrip, dat wil zeggen een begrip dat
niet (zoals een abstract begrip) van de verschillen tussen de eronder gebracht individualiteiten afziet, maar ze juist mee-omvat als onderscheiden realiseringen van het ene
waarop het concreet-algemene begrip duidt. 52
De vraag rijst, hoe wij het absolute - als wij er geen rechtstreekse kennis van hebben, maar het slechts kunnen viseren - kunnen omschrijven. Het antwoord is, dat deze
omschrijving evenzeer indirect moet zijn: dus geen definiering met abstracte kenmerken, maar een op analoge wijze aanduiden. Dit is ook de grond van de opvatting van
Thomas van Aquino volgens welke God nooit in een begrip gevat kan worden. 53
Metafysica zoals Thomas haar beoefent is expliciete reflectie op datgene wat in
onze kennis van de wereld altijd al (impliciet) wordt mee-gedacht en mee-bevestigd, dat
wil zeggen reflectie op de absolute, eenheid-stichtende grond van al water is. De impliciete overschrijding ('excessus') van het relatieve (waarover wij oordelen) naar het
absolute (het metafysische) toe geschiedt primair door een negatief oordeel ('negatio',
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'remotio'). Van het absolute wordt nl. elke beperktheid ontkend; aldus wordt het
afgezet tegen en - in analoge zegswijzen - vergeleken met ('comparatio') het - direct
kenbare - relatieve. 54
Op overeenkomstige wijze is ook de draagwijdte van de absolute grand van elk
recht - zijn voor-positieve zin - voor ons slechts indirect kenbaar. Wat het respect voor
de persoon hier en nu als recht eist, kunnen wij niet met zekerheid bepalen. Veel eerder kunnen wij een schending van de persoon als zodanig aanwijzen. Net als in de
metafysica moeten wij dus ook de concrete betekenis van het natuurrecht 'per remotionem', d.w .z. langs negatieve weg, aanwijzen. Thomas ziet het natuurrecht dan ook
geenszins als een substituut voor de positieve rechtsorde, 55 maar eerder als dragende
grand en kritische instantie die maakt, dat bij flagrante strijd van wat als 'recht' is gepositiveerd met de waardigheid die de mens van nature toekomt, zo'n positivering elke
rechtskracht mist. 56

De methode van rechtsvorming en beleid
Het vorenstaande bevestigt dat rechtsvorming niet anders kan zijn dan een hachelijke
paging om de voor-positieve zin van elk recht en de concrete situatie met elkaar te verenigen in een hier en nu uit te voeren (dus ook: hier en nu uitvoerbaar) rechtsoordeel.
Dit pogen om in het licht van het natuurrecht positieve rechtsoordelen te vellen wordt
onder andere gesteund door een bepaalde fase in diezelfde rechtsvorrning, te weten de
wetgeving. Bij de gehele rechtsvorming, onmiskenbaar ook bij die waarin de wet op
concrete situaties wordt toegepast, geldt dan ook - zoals Wieland het formuleert - de
'algemene eis om rekening te houden met de totaliteit van de konkrete werkelijkheid,
die zich vertakt in een meedenken vanuit de maatschappelijke werkelijkheid, in een betrekken van de subjectieve situatie in de rechtspleging, in het hanteren van het rechtssysteem als een open systeem, in het empathisch meeleven met de bij het rechtsgeding
betrokken partijen'; volgens Wieland zou deze eis 'veel kunnen winnen aan bruikbaarheid door een hernemen en aktualiseren van het fronesis-begrip van Aristoteles, dat
door Thomas van Aquino verder werd uitgewerkt. Er bestaat hierover een literatuur,
die misschien teveel ontgaat aan de juristen, die zoeken naar een menselijke en verantwoorde rechtspraxis. Toch gaat het in die studies om een evenwichtig en genuanceerd
afwegen van de verschillende elementen, die meespelen wanneer men tot een konkreetverantwoorde beslissing wil komen.' 57
lnderdaad kan de aanpak die vereist is voor een rechtsvorming welke zich tussen
rechtsidee en concrete situatie beweegt, gekarakteriseerd worden met Aristoteles' en
Thomas' begrip van de 'ippovriait of 'prudentia', 58 waardoor wij - in de weergave door
Cathrein - 'in jedem einzelnen Falle richtig beurteilen, was die sittliche Ordnung von
uns verlangt'. 59 Prudentie is m.a.w. 'die Fertigkeit in der richtigen Beurteilung unserer
einzelnen konkreten Handlungen nach ihrer sittlichen Beziehung. ( ...) Sie betrachtet
das Handeln nach der Beziehung der Angemessenheit zum Menschen als solchem'. 60
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Nog anders gezegd: prudentie berniddelt tussen de idee van wat de mens naar zijn geestelijke natuur (zijn status van vrij persoon) toekomt en de concrete situaties waar men
telkens voor komt te staan. Thomas zegt dan ook, dat 'wie prudent is, zowel de algemene beginselen van de' (praktische) 'rede moet kennen, als de bijzondere omstandigheden, waar het bij handelingen om gaat.' 61 De prudentie is een bepaalde innerlijke
houding waarmee men praktische problemen tegemoet treedt. 62 Ook juridische problemen dient men met deze houding tegemoet te treden: men zal ernaar moeten
streven, tegelijk met de rechtsbeginselen en met de eisen die de concrete situatie stelt,
rekening te houden. Slechts dan kan men werkelijk recht doen. De eerder besproken
rol van de billijkheid bij de rechterlijke oordeelsvorming is hiervan een uitvloeisel.
De houding waarmee men problemen tegemoet treedt, kan tot een methodische
benaderingswijze worden ontwikkeld. Pakt men problemen volgens een min of meer
geijkte methode aan, dan zal in die methode de juiste innerlijke houding zijn neerslag
gevonden moeten hebben. In die zin is prudentie het methodisch beginsel van rechtsvorming63 en beleid.
Het verdient de aandacht dat de term 'beleid' niet alleen - zoals hier tot dusver
werd gedaan - gebruikt. wordt ter aanduiding van het geheel van activiteiten van de
overheid (of, in antler verband, van andere instellingen en van personen), maar oak aldus Van Dale - in de betekenis van 'overleg, bedachtzaamheid, omzichtigheid: met
beleid te werk gaan; beleid aan moed paren; - voor moed, beleid en trouw, devies en
opschrift van het kruis der Militaire Willemsorde.' 'Beleid' is in deze tweede betekenis
een equivalent van 'prudentie'. Omgekeerd wordt 'prudentie' als 'beleid' omschreven,64 ook door filosofen. 65 Het methodisch beginsel van het beleid - het geheel van
activiteiten - dat besloten ligt in de aard van het beleid, namelijk bemiddeling tussen
principe en concrete situatie, kan men daarom eveneens beleid noemen, nu in de zin
van prudentie.
Beleid is het methodisch beginsel van het beleid van de staat. In het beleid vormt
de rechtsvorming een eenheid met de daadwerkelijke concrete realisering van het recht
- en juist om die realisering is het bij beleid (in de zin van een houding, gericht op
bemiddeling tussen de richtinggevende rechtsbeginselen en de concrete situaties waarin
daadwerkelijk gehandeld moet worden) altijd te doen. Duidelijk blijkt de innerlijke
samenhang tussen beleid of politiek als geheel van overheidsactiviteiten en beleid als
prudentie, waar Thomas van Aquino schrijft: 'prudentie die op het ''bonum commune" betrokken is, wordt "politica" genoemd'. 66

Beleid met beleid
De methode van het beleid brengt mee dat het altijd tegelijk op zijn beginsel - van het
recht, de vrijheid - en op de concrete situatie betrokken is. Beleid draagt dus noodzakelijk en tegelijk een principieel en een praktisch karakter: niet nu eens het een en dan
weer het antler, maar steeds in zijn geheel. De betrokkenheid op het beginsel van elk
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recht (en elk beleid) weegt van meet af aan in de oordeelsvorming mee. Deze principiele betrokkenheid vanaf de eerste beoordeling van de concrete situatie, wordt
onder invloed van Gadamer en Esser 67 in brede kring met de term 'Vorverstandnis'
aangeduid. Voor wat het recht betreft denkt men hierbij soms aan een eerste, door ervaring en studie gevormde kijk op het geval, zijn maatschappelijke context en het toepasbare recht. 68 In de grond van de zaak is het juridische 'Vorverstiindnis' echter het
van meet af aan mee-denken van de betrokkenheid op het absolute - in casu het beginsel van het recht, het natuurrecht - in de oordeelsvorming over concrete verhoudingen. Het 'Vorverstiindnis' komt dan overeen met de 'impliciete intultie' van het
absolute die de metafysica mogelijk maakt ;69 Rahner omschrijft deze als een in ons
kennen altijd mee-aanwezige 'Vorgriff auf das esse', d.w.z. op het absolute, het zijn
zonder meer. 70
Dit betekent echter niet dat aan het prudentie-oordeel altijd een theoretische reflectie op het absolute vooraf moet gaan. Integendeel: juist omdat het 'Vorverstiindnis'
in ware rechtsvorming altijd aanwezig is, kan rechtsvorming 'zelfstandig' voltrokken
worden. 71 Iemand kan een voortreffelijk rechter, bestuurder enz. zijn, zonder rechtsfilosofie te beoefenen; wie echter de methode van de rechtspraxis adequaat theoretisch
onderzoekt zal naar het metafysische worden geleid.
Met Meuwissen moet er dan ook de nadruk op worden gelegd dat het 'Vorverstiindnis' waarmede men bij de rechtsvorming - en bij de ontwikkeling van het beleid de problematiek tegemoet treedt 'niet willekeurig of toevallig' is. lntegendeel, men
'moet de zin en betekenis ervan nader onderzoeken' en komt dan 'terecht bij principes
of beginselen, die moeten worden geconcretiseerd. Deze beginselen zijn uiteindelijk
weer gefundeerd in de Rechtsidee en het "v66rbesef'' daarvan is uiteindelijk het punt
waar alles om draait.' 72 Onder de rechtsidee verstaat Meuwissen hetzelfde als in hoofdstuk 4 werd bedoeld, namelijk 'het inzicht dat alle recht uiteindelijk gericht is op de
realisatie van de vrijheid in de samenleving.' 73 Dit geldt voor de gehele rechtsvorming
en het gehele beleid, ook voor wetgeving en bestuur. 74
Het beleid van staatswege is derhalve een proces dat tot ontwikkeling komt door
- met beleid - het principe van .het respect voor de vrije menselijke persoon (zo men
wil: het principe van de vrijheid) en de concrete situatie op elkaar te betrekken. Dit
brengt mee, dat het beleid steeds ontwikkeld wordt vanuit het besef - het 'Vorverstiindnis' - van de staatsidee, waarin besloten ligt dat de staat er is om samenlevingsverhoudingen te realiseren die aan de eis van recht beantwoorden, anders gezegd: dat
de staat er is ter wille van de algemene vrijheid.
Gezien de onzekerheid waarmee beleid evenwel altijd behept is - al was het maar
wegens het feit dat wij noodzakelijk vanuit een concrete, historische situatie moeten
pogen het niet direct in heel zijn concrete draagwijdte kenbare natuurrecht te interpreteren - kan men zich afvragen of beleid ooit rationeel kan zijn. Toch suggereert
reeds de term 'beleid' redelijkheid, en wel in sterkere mate dan zijn equivalent 'politiek': 'Dat deze termen in wezen hetzelfde betekenen, blijkt uit hun verwisselbaarheid.
Er is geen verschil tussen een "prijspolitiek" en een "prijsbeleid". Toch spreken wij
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alleen van "struisvogelpolitiek" en niet van "struisvogelbeleid". En een politiek die
men voorstaat zal men eerder een "beleid" noemen dan een politiek die men verafschuwt. Het woord "beleid" suggereert objectiviteit, zakelijkheid, deskundigheid, rationaliteit.'75 Welnu, het antwoord op de vraag ofbeleid ooit rationeel kan zijn, blijkt
daarvan af te hangen, wat men onder rationaliteit of redelijkheid verstaat. Er kunnen
drie typen rationaliteit worden onderscheiden, t.w. berekeningsrationaliteit, intersubjectieve rationaliteit en interpretatieve rationaliteit.

Berekeningsrationaliteit
In de berekeningsrationaliteit is rationaliteit verengd tot berekenen van het waarneembare, met name van oorzaken en gevolgen. Rationeel handelt in deze opvatting
diegene die de middelen die tot een gekozen doel leiden, juist berekent. De prominentste vertegenwoordiger van deze opvatting op het gebied van de maatschappijwetenschappen is Max Weber. Voor de geciviliseerde samenleving is naar zijn oordeel
het vertrouwen kenmerkend, 'daP.i man( ... ) mit ihnen' (de voorwaarden van het dagelijks leven) ' "rechnen'', ihr Verhalten "kalkulieren'', sein eigenes Handeln an eindeutigen, durch sie geschaffenen Erwartungen orientieren konne'. 76
De wetenschappen zijn in de opvatting van Max Weber 77 voor het menselijk handelen zuiver instrumenteel. Welke beginselen aan het handelen ten grondslag worden
gelegd, ligt buiten hun cornpetentie. Ze kunnen slechts tonen welke alternatieven er
zijn, en onder welke voorwaarden deze gerealiseerd kunnen worden. Ze kunnen dus
'nur einen unschiitzbaren Dienst leisten, niimlich ihnen zu sagen: 1. es sind die und die
verschiedenen "letzten" Stellungnahmen zu diesem praktischen Problem denkbar; 2.
so und so liegen die Tatsachen, mit denen ihr bei eurer Wahl zwischen diesen Stellungnahmen zu rechnen habt.' 78
Weber wijst er nadrukkelijk op dat de praktische beslissingen afuankelijk zijn van
'Wertungen' die de mens moet kiezen. Naar zijn opvatting kan geen wetenschap deze
keus overnemen, ook niet de ftlosofie, die hij slechts gekwalificeerd acht tot onderzoek
naar de betekenis, structuur en geldingssferen van deze waardeoordelen. 79 Hij noemt
het een 'Grundsachverhalt', dat wij in het leven stuiten op de onverenigbaarheid 'und
also die Unaustragbarkeit des Kampfes der letzten iiberhaupt moglichen Standpunkte
zum Leben, die Notwendigkeit also: zwischen ihnen sich zu entscheiden.' 80 Terwijl
men dus Webers standpunt ten aanzien van de waardeoordelen een decisionisme zou
kunnen noemen, verwerpt hij een ethisch relativisme dat de verantwoordelijkheid voor
de eigen levenshouding uitholt. 81 Het is in zijn opvatting veeleer zo dat de vrijheid van
de mens hem de taak geeft zichzelf te bepalen. Met nadruk stelt hij 'daP.i jede einzelne
wichtige Handlung und daP.i vollends das Leben als Ganzes, wenn es nicht wie ein
Naturereignis dahingleiten, sondern bewuP.it gefiihrt werden soll, eine Kette letzter Entscheidungen bedeutet, duch welche die Seele, wie bei Platon, ihr eigenes Schicksal:
- den Sinn ihres Tuns und Seins heiP.it das - wiihlt.' 82
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Hoewel Weber, zoals gezegd, voor de maatschappijwetenschappen een representant bij uitstek is van de richting waarin rationaliteit verengd wordt tot berekening van
oorzaken en gevolgen in de waameembare wereld, blijkt uit bovenstaand citaat dat hij
deze kaders zelf ook weer doorbreekt, en de vrije zeltbepaling van de mens daarboven
stelt: het leven kan 'bew~t gefiihrt werden', de menselijke geest kiest de zin van zijn
doen en zijn. Evenwel, de keuze daaromtrent is de hoogste-instantie die Weber aan de
orde stelt. 83 Hij vat vrijheid ten onrechte slechts als keuzevrijheid op, en stoat niet door
naar de kern van de vrijheid die haar tegelijk normeert: het persoon-zijn van de mens.
In het maatschappelijk gebeuren krijgen de keuzen soms de vorm van economische
doeleinden. Dit is een onontbeerlijke voorwaarde voor rationalisering in de zin van berekening, immers: 'Nur wo bei einem absolut eindeutig gegebenen Zweck nach dem
dafiir geeigneten Mittel gefragt wird, handelt es sich um eine wirklich empirisch entscheidbare Frage.' 84 Weber heeft zeer scherp gezien dat - zoals hij het noemt - 'technische' rationaliteit slechts gerealiseerd kan warden als de doeleinden eenzinnig geformuleerd zijn. De 'doeleinden' van recht en beleid zijn echter, zoals hiervoor bleek, juist
niet in eenzinnige, abstracte begrippen te vatten. Wij kunnen ze slechts door analogieen aanduiden; daarop is uiteraard geen berekening te baseren. Ten onrechte gaat
Weber er echter van uit dat waar berekening ophoudt, slechts een niet te beslechten
conflict van meningen rest.
Weber heeft dus zelf de grenzen van berekeningsrationaliteit scherp tot uitdrukking gebracht; ten onrechte zag hij deze echter aan voor de grenzen van elke mogelijke
rationaliteit. Dit deed bij hem de mening post vatten dat op waardeoordelen slechts
wanneer zij de vorm van economische doeleinden zouden bezitten, rationeel middelen
zouden kunnen warden afgestemd. Hiermee warden allereerst geestelijke goederen
(b.v. waarheid, schoonheid) als zodanig (dus niet de overdracht ervan door uiterlijke
middelen) uitgesloten; het gaat Weber in dit verband slechts om goederen, die in ruimte en tijd uiteenliggen - en dus onder eenzinnige begrippen gevat kunnen worden. 85
Economie heeft betrekking op schaarse goederen;86 'waarderingen' zoals betrekkingen
tot de rechtsidee zijn niet schaars. De waardering van schaarse goederen is integendeel
voor de wetenschap der economie een der 'data' waarop berekeningen berusten. Daarnaast vormt de organisatie van de maatschappij voor de economische wetenschap een
'datum'. 87 Weber formuleert dit aldus: 'Die Wertungen sind dann und nur dann eindeutig, wenn der okonomische Zweck und die sozialen Struktur-Bedingungen fest
gegeben sind und nur zwischen mehreren okonomischen Mitteln zu wiihlen ist, und
wenn diese iiberdies ausschlie~lich in bezug auf die Sicherheit, Schnelligkeit und
quantitative Ergiebigkeit des Erfolges verschieden, in jeder anderen fiir menschliche
lnteressen moglicherweise wichtigen Hinsicht aber vollig identisch funktionieren.' 88
Weber wijst erop, dat deze strakke voorwaarden de mogelijkheden van rationeel handelen door berekening sterk beperken: 'In jedem andem, also in jedem nicht rein technischen Fall hort die Wertung auf, eindeutig zu sein, und greifen Wertungen mit ein
welche nicht mehr rein okonomisch bestimmbar sind.' 89 Slechts onder de hier aangegeven voorwaarden zou rationalisering door berekening mogelijk zijn. De berekening
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die Weber op het oog heeft bestrijkt overigens wel een ruirn gebied, men zou zelfs
kunnen zeggen dat van alle exacte wetenschappen. 90
Geconcludeerd moet worden, dat rationaliteit in Webers opvatting ervan als berekeningsrationaliteit op twee wijzen beperkt is:
ze reikt precies zover als er eenzinnige doeleinden aan ten grondslag gelegd kunnen
worden;
deze doeleinden zelf liggen buiten het bereik van rationaliteit.

Intersubjectieve rationaliteit
In de hedendaagse wetenschapsbeoefening heeft de opvatting, dat intersubjectiviteit de
hoogste door het menselijk verstand te bereiken instantie zou zijn, een grote vlucht
genomen. Deze opvatting is het geliefde antwoord geworden op de onhanteerbare consequenties van het waardensubjectivisme, dat irnmers elke mogelijke grondslag voor
gemeenschapsvorming aantast. Wanneer hieronder wordt gewezen op de bezwaren
welke aan dit antwoord kleven, wordt niet ontkent dat intersubjectiviteit de ree1e, niet
weg te denken basis voor gemeenschappen van mensen vormt. Bestreden wordt slechts,
dat ze zelf de hoogste instantie in een redelijke discussie zou zijn.
C. A. van Peursen legt in zijn kennistheorie een sterk accent op de intersubjectiviteit. 91 In diens visie houdt 'werkelijkheid een betrekking tussen subjecten' in. Dewerkelijkheid manifesteert zich irnmers slechts in kennis, en ' "kennis" (hangt) intrinsiek
samen ( ... ) met een gemeenschap van in onderlinge communicatie staande mensen'. 92
De werkelijkheid is voor ons afhankelijk van de voortgang der kennis binnen de gemeenschap waarin zich deze communicatie voltrekt. Zeis daarom gradueel: de werkelijkheid van gisteren is de schijn van vandaag. 'De "schijn" geeft zo de dynamiek aan
van de werkelijkheidskennis'. 93 Van Peursen spreekt daarom slechts van werkelijkheid
voor zover in taal - dus intersubjectief - kennis van werkelijkheid tot uitdrukking is
gebracht. 'Juist in dit intersubjectief karakter van de kennis manifesteert zich de werkelijkheid .' 94
Terecht verdedigt Van Peursen zich tegen de gedachte, dat hij een relativisme zou
huldigen. In zijn opvatting is er weliswaar 'geen werkelijkheid ( ... ) zonder intersubjectiviteit, maar ook geen intersubjectiviteit zonder werkelijkheid'. 95 'Relativistisch zou
"werkelijkheid" zijn ( ... ) als zij volkomen met het biologisch gegevene zou samenvallen, zonder mogelijkheid daar tegelijk bovenuit te gaan in de vraag of er rnisschien
wezens denkbaar zijn, die het woord ''werkelijkheid" zinvol in een andere context
zouden kunnen bezigen'. 96 Het is de menselijke taal die het mogelijk maakt de werkelijkheid te ontsluiten en daarin voortgang te boeken. Van Peursen ziet intersubjectiviteit immers niet als conditionering van groepen mensen om juist deze opvattingen te
huldigen. lntegendeel, het is de mededeelbaar gemaakte neerslag van 's mensen vermogen om zich bewust te bepalen ten opzichte van de dingen om hem heen.
Van Peursens mensbeeld is hier beslissend. Hij brengt de traditionele omschrijving
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van de mens als ~4Jov Mrov exwv (animal rationale) ter sprake, evenals de betekenisrijkdom van het Griekse X&yo~: niet alleen 'woord', maar ook o.a. 'rede' ('ratio') en
'zin' (van de wereld). 97 Dan legt hij, met behoud van de betekenis 'rede', de nadruk op
de betekenis 'woord'. 'Taal is anders en meer dan slechts dierlijke kreet of signaal. In
de taal wordt iets gevat en iets ontsloten. Taal intendeert, beoogt een betekenisvolle
werkelijkheid ( ... ) Het woord maakt de werkelijkheid tot onze wereld ( ... ) Bewust
leven, denken, geestelijk bestaan, <lat alles kan de mens slechts door zich uit te spreken
omtrent de werkelijkheid, door er zeggingsrijk op in te gaan.' 98 Het ligt in de lijn van
deze gedachtengang om rationaliteit op te vatten als intersubjectieve rationaliteit. Hoezeer Van Peursen immers ook duidelijk maakt <lat de mens - als redelijk wezen - het
vermogen zichzelf te bepalen eigen is, constitutief voor <lat vermogen is in zijn beschouwingen de taal, welke als intersubjectief interpreteren van de werkelijkheid voorop wordt gesteld.
Juist op <lit punt moet een kritische kanttekening bij Van Peursens betoog warden
geplaatst. Delen van de werkelijkheid warden in taal intersubjectiefbevestigd. Thomas
van Aquino, Karl Rahner en anderen hebben laten zien <lat deze bevestiging slechts
mogelijk is dank zij de betrokkenheid op de werkelijkheid als zodanig, die ons denken
en spreken altijd al eigen is. 99 Dit behoeft enige toelichting. Juist zoals eerder de vraag
werd opgeworpen, wat een discussie over de inhoud van het recht impliceert, moet
thans de vraag warden gesteld wat - in het algemeen - de intersubjectieve dialoog te
zeggen heeft. Het is duidelijk, <lat daarin niet dingen warden beweerd omdat ze nu eenmaal beweerd warden, maar omdat ze verondersteld warden werkelijk te zijn. Deze
bewuste betrokkenheid op het werkelijke is met de mens van meet af aan gegeven. De
mens is, zoals gezegd, 'in zekere zin alles' (vooral ook: 'in zekere zin alles'): telkens
keert hij van het andere bij zichzelf terug. In de kennis van het relatieve is dus ook de
absolute eenheid van alles mee-aanwezig. Slechts door deze impliciete betrokkenheid
van het menselijk subject op de absolute werkelijkheid kan de mens het relatieve in de
intersubjectieve dialoog als werkelijk bevestigen.
Omdat de mens van het absolute geen rechtstreekse kennis heeft, maar het slechts
'viseert', blijft het niveau van ons denken en spreken relatief en intersubjectief. Die
intersubjectiviteit is evenwel nimmer zelfgenoegzaam; zij kan nooit het laatste woord
zijn. Woorden hebben alleen maar iets te zeggen krachtens de erin gei:mpliceerde relatie
tot de ene werkelijkheid waaraan wij deelhebben. Daarom staat intersubjectiviteit altijd onder de toets van datgene waaraan zij zich refereert, namelijk de werkelijkheid;
evenzo staat de intersubjectieve discussie over en positivering van recht altijd onder de
toets van datgene waaraan zij zich refereert, namelijk de werkelijkheid van de rechtsidee of het natuurrecht. Dit betekent ook <lat intersubjectiviteit naar haar aard intersubjectieve interpretatie van de werkelijkheid is; evenzo is positief recht naar zijn aard
intersubjectieve interpretatie van het natuurrecht. Niet het intersubjectieve is de uiteindelijke grand van ons denken en spreken (en dus van redelijkheid), maar onze geestelijke openheid voor de werkelijkheid, waartoe ook het werkelijke natuurrecht behoort
<lat wij in een grens-ervaring kennen.
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lnterpretatieve redelijkheid
Redelijkheid zal daarom uiteindelijk als interpretatieve redelijkheid begrepen moeten
worden. Slechts op grond hiervan kan en moet redelijkheid intersubjectief zijn, en kan
men aspecten van de werkelijkheid in intersubjectief geldige eenzinnige begrippen vatten om ermee te rekenen.
Dit heeft consequenties voor de betekenis die aan intersubjectiviteit in de rechtsvorming en de ontwikkeling van het beleid kan toekomen. Beleid als prudentie betekent dat men in oordelen een bemiddeling tussen principe en concrete situatie voltrekt. Omdat deze oordelen intersubjectief moeten gelden, zullen zij (een minimum
aan) instemming moeten kunnen verkrijgen van de gemeenschap waarvoor zij gelden.
Zij moeten immers als normen gelden (dat wil zeggen: gezag hebben), niet krachtens
geweld, maar krachtens hun inhoud. Dit betekent echter niet (zoals sommige auteurs100 menen), dat de inhoud van het recht van een feitelijke consensus athankelijk
wordt gemaakt: het standpunt van de intersubjectieve redelijkheid. Eerder gaat het om
een consensus die men moet kunnen bereiken, doordat men een in de concrete omstandigheden adequate interpretatie van de rechtsidee (het natuurrecht) geeft: 101
het standpunt van deinterpretatieve redeii.jkheid. Men vermijdt in laatstbedoeld standpunt, de feitelijkheid van een - wellicht vals - rechtsbewustzijn tot norm te maken,
terwijl men toch erop rekent, dat redelijk oordelende mensen met de interpretatie
zullen kunnen instemmen.
Wieland maakt naar aanleiding van Essers 'Vorverstiindnis und Methodenwahl'
enkele opmerkingen over de rechterlijke oordeelsvorming, waarvan de strekking overeenkomt met het hier betoogde. Esser, aldus Wieland, beschouwt 'het bewerkstelligen
van een konsensus' als oogmerk van het rechtspreken, maar hierbij gaat het 'er om wat
men als "billijk en recht" zou moeten denken'. 102 Volgens Wieland 'zal de rechter, wil
hij niet passief meedrijven in de stroom, zelf moeten nagaan in hoeverre hij hiermee
kan instemmen.' Hij is het 'roerend eens met Esser wanneer hij pleit voor een "aanvaardbare oplossing voor weldenkende mensen". Volgens Wieland is dit echter nog iets
anders dan de feitelijke konsensus tot de enig verificeerbare index van een juiste rechtspraak te stellen.' 103
Beleid mag dus niet een passief volgen van consensus zijn. Eerder zal het tot het
voeren van beleid behoren, in een dialoog met de betrokkenen een consensus tot stand
te brengen die het beginsel van de vrijheid adequaat interpreteert. 104 Als beleid op
consensus berust, dan moet dat niet een 'passief rusten zijn, maar een actief meevormen van die consensus. Terecht oordeelt Etzioni (wiens opvattingen in hoofdstuk 8
en vooral hoofdstuk 9 meer aandacht zullen krijgen), dat 'consensus-mobilization' een
wezenlijke taak is van hen die het beleid in de staat voeren. 105 Scheltens herinnert
eraan, dat de wil van de meerderheid het rechte spoor bijster kan raken. 'De eigenlijke
basis van het recht ligt in een open dialoog waarin de concrete maatschappelijke en
politieke structuren worden getoetst aan het criterium van de menselijkheid. Het
gesprek tussen de rechtsgenoten heeft echter gespreksleiders nodig, die de ogen van
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hun tijdgenoten openen en hen doen zien. Waar die gespreksleiders - de elite onder het
volk - hun taak in onbaatzuchtigheid en waarachtigheid vervullen, zal het resultaat
goed zijn. De taak van die gespreksleiders zal erin bestaan de rechtsgenoten attent te
maken op de wereldwijde eisen van de ethische imperatief.' 106
De 'gezagsdragers' dragen alleen dan werkelijk gezag, als zij zich voortdurend
onder de toets van de rechtsidee stellen. Doen zij dit, dan is de inhoud van hun beleid
vatbaar voor consensus, die zij in een dialoog met de betrokkenen actief helpen ontwikkelen. Dan wordt in vrijheid door gezag vrijheid gerealiseerd (zie het volgende
hoofdstuk).

Conclusie
Het beleid - waarvan rechtsvorming de norm-zijde is - komt 'met beleid' tot ontwikkeling, d.w.z. in prudentie-oordelen die tegelijk een principieel en een praktisch karakter
dragen. In het licht van het leideild~ beginsel van het recht (het natuurrecht ofte wel
de rechtsidee) zoeken degenen die recht vormen en beleid ontwikkelen naar de hier en
nu beste oplossingen. Rechtsvorming en beleid bewegen zich dus altijd tussen het
natuurrecht - waarvan men de strekking als 'vrijheid' kan aanduiden - en de concrete
situatie. In de gelede structuur van veel rechtsvorming vinden wij deze beweging terug.
Binnen die structuur zoekt men naar een in de desbetreffende situatie adequate interprP-tatie van het natuurrecht, het beginsel van elk recht. Dit zoeken vindt altijd plaats
in een concrete cultuur-historische situatie, die er haar stempel op drukt. Als de interpretatie adequaat is, moet zij door haar inhoud intersubjectieve overtuigingskracht
voor redelijk oordelende mensen bezitten. De redelijkheid van rechtsvorming is dus
interpretatieve redelijkheid, die in intersubjectieve meningsvorming gestalte krijgt.
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6 Wie voert beleid?

lnleiding
In hoofdstuk 3 is betoogd dat de staat in beginsel (naar zijn idee) de organisatie van
een gemeenschap met een zekere culturele, economische en geografische eenheid is, die
macht ontplooit om in de samenlevingsverhoudingen recht tot gelding te brengen.
Macht die zich in dienst stelt van het recht kwalificeert zich als gezag en voltrekt aan
zichzelf een onderscheid ten opzichte van andere macht door de vorming van positief
recht dat aangeeft welke machtsuitoefening door de overheid rechtmatig is.
De vraag wie rechtens beleid voert, kan dus in beginsel eenvoudig beantwoord
worden: de staat. In hoofdstuk 3 werd er echter tevens op gewezen dat ook andere
organisaties een zodanige macht over de samenleving kunnen ontplooien dat zij, indien
hun macht dienstbaar wordt gemaakt aan- het realiseren van rechtvaardige samenlevingsverhoudingen, in zekere mate statelijke trekken gaan vertonen. Dit zou kunnen
betekenen, dat de vraag wie rechtens beleid voert, toch niet zo eenvoudig te bean•woorden is. Het positieve staatsrecht of constitutionele recht heeft betrekking op de
constitutie van de organen die over de samenleving rechtmatig macht uitoefenen,
d.w.z. gezag dragen. 1 Het gaat er in dit hoofdstuk om, het beginsel van staatsrecht te
ontwikkelen dat aangeeft hoe macht zich als (statelijk) gezag kwalificeert. Dit onderwerp is van belang,. omdat er - naar in hoofdstuk 11 zal blijken - reden is tot twijfel, of
het regeringsbeleid tot een relevante beheersing van maatschappelijke processen op
lange termijn in staat is. In het licht van het in dit hoofdstuk te ontwikkelen beginsel
van staatsrecht worden in hoofdstuk 12 enige juridische perspectieven voor de gezagsstructuur van de pluralistische staat geschetst.
In de als staat georganiseerde gemeenschap oefent de overheid macht uit ter verwerkelijking van de algemene vrijheid. De 'overheid' is het geheel van de organen die
politiek ofte wel publiek gezag dragen ('de gezagdragers' of ook wel 'het gezag'). Reeds
de organisatie van de gezagsuitoefening is een door het ene beginsel van elk recht genormeerde, op de realisering van vrijheid te richten activiteit. Deze staatsrechtsvorming
is dus ook zelf gezagsuitoefening en impliceert het voeren van beleid. 2 In het onderstaande zal ervan worden uitgegaan, dat de staatsburgers of rechtsgenoten niet allen
tevens gezagdragers kunnen zijn; zelfs in kleine, ongecompliceerde samenlevingen waar
het gezag door 'allen' werd (of wellicht wordt) uitgeoefend waren (of zijn) bepaalde
rechtsgenoten, bij voorbeeld vrouwen en in elk geval kinderen, van de gezagsuitoefening uitgesloten.
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Ge zag
Politiek gezag heeft de functie, het recht aan de macht te brengen, d.w .z. ( ook feitelijk) te doen gelden; het veranderstelt dus macht. Dit maakt het zelfs nodig, <lat de
staat een monopolisering van het georganiseerd geweld in de samenleving nastreeft, ten
einde te voorkomen <lat anderen met geweld het tot gelding brengen van het recht verhinderen. Politiek gezag wordt desalniettemin slechts oppervlakkig gekarakteriseerd,
als men het accent legt op het element macht.
Ook wanneer men 'gezag' omschrijft als 'legitieme macht', en 'legitimiteit' als 'geloof in de juistheid van de politieke instellingen', 3 blijft men nog aan de oppervlakte
van het gezagsfenomeen. Men herleidt 'gezag' dan tot fysieke en psychologische factoren, en veranachtzaamt <lat gezag de eenheid van recht en macht is. Politiek gezag is
gehee1 door het recht gekwalificeerd; het impliceert een relatie tot het beginsel van elk
recht - het natuurrecht - <lat in en door het gezag wordt geconcretiseerd en gerealisecrd.
Constitutief voor ons denken en willen is een openheid voor het absolute, waartoe
niet alleen het beginsel van het recht, maar ook andere 'waarden' behoren. Juist deze
openheid maakt het geestelijke in de mens uit: 'De geest immers geeft aan de mens
zijn zelfheid, het bij zichzelf zijn door bewustzijn en vrijheid, waarin het ontologischconstitutieve van het persoon-zijn is gelegen.' 4 Deze 'waarden' zijn echter niet in zich
voor ons kenbaar. Wij ervaren ze veeleer als begrenzingen of voorwaarden van ons
samen-handelen en onze samenspraak. Gezag in algemene zin wijst op het vermogen,
met betrekking tot deze waarden iets overtuigend te zeggen. Gezag bestaat dan ook in
beginsel op alle terreinen van het zogenaamd 'geestelijk leven': het gezag van een vooraanstaand wetenschapsbeoefenaar, het gezag van een historische bran, het gezag van
een uiterste wil, het gezag van een overheidsinstantie, het gezag van de Kerk.
John Wild heeft in een zeer verhelderende beschouwing laten zien, <lat gezag in al
deze gevallen een bemiddelende functie heeft. 5 De drager van het gezag is door kennis,
sociale positie of bijzondere inspiratie in staat toegang te verschaffen tot iets <lat niet
zonder meer voor ieder toegankelijk is. De wetenschapsbeoefenaar wordt gekwalificeerd geacht om iets over te brengen over onderzoeksresultaten op zijn vakgebied, de
historische bran over toedrachten in ecn voorbije periode, het testament over de wil
van een overledene, een overheidsinstantie over de realisering van het gemeenschappelijk welzijn, de Kerk over wat de openbaring inhoudt. Wild noemt datgene waarvan iets
wordt overgebracht 'a remote or hidden value of some sort'. Het is wat misleidend hier
in het algemeen van 'value' te spreken, omdat het een tegenstelling tot 'fact' zou kunnen suggereren; het is echter wel zo, <lat het niet om een voor ieder gemakkelijk bereikbaar 'feit' kan gaan. Wild wijst duidelijk op deze 'mediating function' van het gezag. 'It
is always a bridge between a remote or hidden value of some sort, and free minds prepared to receive it.' 6 Hiermee komen we op een ander punt: gezag legt, als zodanig,
niet op wat het wil overbrengen. Wat het wil overbrengen wordt vrij aanvaard door
mensen. Er moet, aldus Wild, aan twee voorwaarden zijn voldaan, wil er waarlijk gezag
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zijn. De ene is, dat het gezag gefundeerd moet zijn in de over te dragen waarde: de gezagdrager moet inderdaad een bijzondere kwalificatie op zijn gebied hebben. De andere is, dat hij de waarde aan andere, vrije personen moet overdragen door middel van
redelijke overtuiging, dus op de manier van redelijke wezens.
Gezag in algemene zin is, zo kan geconcludeerd worden, een bijzondere communicatieverhouding tussen personen, die zinvol en nodig is daar waar een overbrugbare onzekerheid bestaat. Gezag veronderstelt dus wezenlijk vrijheid. Het is een drieledige
('triadic') verhouding: 'One term of this triadic relation is a real value of some kind,
capable of being understood. The other two terms are free and rational agents. One of
these, the authority, occupies a mediating position between the two. On the one hand
he must possess a peculiar closeness to the value in question - an essential ground of
his authority. On the other, he must be able to communicate the value by rational persuasion to other free minds - the third term of the triadic relation. These free persons
come to follow the value from which they are widely separated by space, time, or
ignorance. But they must be also prepared by attitude and discipline to receive it. At
the very least they must be interested.' 7
Het inzicht in de aard van gezag als drieledige verhouding stelt Wild in staat twee
wijd verbreide misvattingen omtrent gezagsuitoefening uit de weg te ruimen. 8 Ener:
zijds komt het voor, dat het gezag meent zich te kunnen identificeren met zijn objectieve grondslag. De gezagdrager vergeet niet verantwoordelijkheid, inzichten aan vrije
geesten bemiddelend over te brengen, en legt zijn oordeel - als ware het de over te
brengen waarde zelf - aan de subjecten op. Indien politiek gezag op deze wijze ontaard
is, spreekt men van een autoritair bewind; 'autoritair' heeft hier een pejoratieve betekenis gekregen.
Anderzijds komt een toestand van subjectivisme voor. De gezagdrager vergeet zijn
verantwoordelijkheid een objectieve waarde over te dragen, en identificeert zich met
de op zichzelf gestelde meningen van de subjecten. Zo ontaardt het in een registratie
van ongefundeerde meningen. Op het gebied van de rechtsfilosofie is het sociologisch
positivisme hier uitdrukking van, in de staatsvormen de dictatuur van de meerderheid.
In het voetspoor van Wild kan gezag worden omschreven als het vermogen een bijzonder inzicht in een niet zonder meer kenbare realiteit over te dragen op vrije personen die zich ervoor openstellen. 9 De feitelijke aanvaarding is dus een mogelijk gevolg
van gezagsuitoefening, en het zich-openstellen dat aan de aanvaarding voorafgaat, een
voorwaarde voor gezagsuitoefening. Feitelijke aanvaarding is dus niet het wezen van
gezag, zoals van empiristische zijde wordt beweerd. Carl J. Friedrich noemt de ( empirisch-)psychologische gezagsbeschouwing terecht een 'escape'. 10
De term 'gezag' verwijst primair naar elementen van geestelijke activiteiten (inzien,
overdragen en zich openstellen), die zich op onderscheiden wijzen in de (fysieke en
psychische) empirische elementen van gezag manifesteren. Met de term 'gezag' duiden
wij iets overeenkomstigs in zeer verscheiden gezagsvormen aan. Deze terminologie
berust dus (net als de termen 'recht' en 'staat' - zie hoofdstuk 5) op een analogie in de
vele uiteenlopende gezagsvormen; gezag is - in Larenz' aan Hegel ontleende terminologie - een concreet-algemeen begrip.
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Peter Winch wijst erop, dat 'the relation of authority' een 'internal relation' is; dit
niet kan warden begrepen 'in purely causal (sociological or psychological) terms.' 11
Winch distantieert zich daarom ook van de bekende opvattingen omtrent gezag ('Herr·
schaft') van Max Weber. Laatstgenoemde ziet immers gezag primair als invloed, en stelt
de legitimiteit van gezag athankelijk van feitelijke aanvaarding. Hij onderscheidt drie
types van gezag: 'legale Herrschaft', 'traditionelle Herrschaft', en 'charismatische Herrschaft'. Hoewel in rationaliteit, traditie en charisma een verwijzing naar de geestelijke
aard van gezag besloten ligt, kleeft aan deze benadering het bezwaar dat aldus te veel
de nadruk wordt gelegd op de zintuiglijk-waarneembare manifestatie ervan. 12 Daardoor
komt onvoldoende tot uiting, dat gezag altijd onder de toets staat van de 'waarde' die
het tracht over te dragen.
Winch legt evenals Wild, zij het op een andere manier, het accent op de geestelijke
aard van gezagsverhoudingen. Hij kan daarbij voortbouwen op zijn methodologisch
werk over de sociale wetenschap. 13 Daarin heeft hij betoogd, dat de sociale wetenschap steeds regel-geleid gedrag tot object heeft. Mensen laten zich immers, in tegenstelling tot dieren, bij hun handelen leiden door ideeen, die intersubjectief gelden,
d.w.z. tot een 'taal' behoren, aldus Winch; regels - in ruime zin - leiden het spreken en
handelen van de mens.
Gezag ziet Winch als een innerlijke betrekking, die van <lien aard is, dat de gezagdrager 'as an intermediary' aan de handelende de inhoud van een regel overbrengt. 14
Het bestaan van regels brengt mee dat er een gezaghebbende instantie bestaat die de
regel op een bepaald terrein bepaalt. Ook in Winch' opvatting veronderstellen gezag en
vrijheid elkaar. 'The liberty in question is the liberty to choose. Now choice( ...) goes
together with deliberation ( ... ). To be able to choose is to be able to consider reasons
for and against. But to consider reasons is not ( ... ) to be subject to the influence of
forces. Considering reasons is a function of acting according to rules; reasons are intelligible only in the context of the rules governing the kind of activity in which one is
participating. (...) Thus it is only in the context of rule-governed activities that it
makes sense to speak of freedom of choice;( ... ) the acceptance of authority is conceptually inseparable from participation in rule-governed activities. It follows that this
acceptance is a precondition of the possibility of freedom of choice.' 15
Bij Winch is derhalve eveneens een drieledige structuur van het gezagsbegrip te
onderkennen: de gezagdrager brengt de inhoud van de regel over aan het handelend
subject. Ook Winch beschouwt de mens naar wat hem tot mens maakt, dus als zichzelf
in vrijheid bepalend wezen: hij ziet de mens als een wezen, dat zijn handelen door
regels laat leiden.
Toch moet bij Winch' benadering een kritische kanttekening warden geplaast.
Regels gelden namelijk voor bepaalde eenzinnig omschreven omstandigheden. Ze schieten daardoor op het terrein van recht en ethiek noodzakelijk tekort; juist daarom
wezen Aristoteles en Thomas van Aquino op het belang van de billijkheid als aan het
positieve recht inherent correctief bij de toepassing van rechtsregels (zie het vorige
hoofdstuk). Rechtsregels zijn niet meer (maar ook niet minder) dan 'bemiddelaars'
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ten aanzien van het - niet direct in zijn volledige draagwijdte kenbare - beginsel van het
respecten van de vrije, menselijke persoon. Gezagdragers brengen dus niet de inhoud
van de regel over aan het handelend subject, maar zij tonen in de regel hun interpretatie van de (slechts indirect kenbare) zin van die regel; zij brengen dus door bemiddeling
van de regel de aan die regel voorafgaande zin ervan over. Winch daarentegen maakt
niet duidelijk, waar regels voor staan. Weliswaar veronderstelt hij onmiskenbaar een
verschil tussen regels die menselijk handelen leiden en natuurwetten, maar de filosofische achtergrond van dat verschil wordt niet uitdrukkelijk besproken. Dit bepaalt
ook zijn visie op de drieledige verhouding in gezag: de gezagdrager is in zijn ogen niet,
zoals bij Wild, iemand die toegang heeft tot iets dat niet zonder meer voor iedereen
kenbaar is, maar een regelgevende instantie.
Uit de voorafgaande beschouwingen vloeit voort, dat gezag bepaald niet in tegenstelling staat tot vrijheid. Gezag veronderstelt vrijheid, want het is een communicatie
van vrije personen. Gezag realiseert vrijheid, want het heeft een bemiddelende taak opdat deze personen indirect toegang krijgen tot waarden die hen 'bij zichzelf doen zijn.
Element van gezag is het, dat de gezagdrager zich in zijn communicatie met degenen
die antler zijn gezag staan, laat leiden door de slechts indirect toegankelijke realiteit
(b.v. de rechtsidee) waarvan hij iets heeft over te dragen. Winch verwoordt dit zo: 'we
have to deal with genuine authority, as opposed to bare power or ability to influence,
only where he who decides does so under the idea of what he conceives to be the right
decision.' 16 Dit betekent dat de gezagdrager zichzelf verantwoordelijk weet voor een
adequate bemiddelende overdracht (in het Duits in een woord uit te drukken als 'Vermittlung') van de over te brengen realiteit. Hij stelt zichzelf dus onder de toets van
deze realiteit.

Gezag en vrijheid
Gezag is altijd gezag tot vrijheid. Gezag zal ook gezag in vrijheid moeten zijn. Als enige
gezagdrager zou menen vrijheid te realiseren door zijn interpretatie van waarden met
geweld op te leggen, dan zou hij de vrijheid - ten gevolge van het feit dat dit geweld de
persoon schendt - in werkelijkheid van meet af aan fnuiken. Dit brengt mee dat ook
als gezag macht impliceert (hetgeen bij politiek of publiek gezag, dus staatsgezag, immers steeds het geval is), deze macht door recht - waarvan het beginsel vrijheid is - genormeerd en gekwalificeerd is. De macht van het recht is naar haar aard macht van de
vrijheid. Macht die geen geweld is, staat niet in tegenstelling tot vrijheid, integendi::iel.
'Menselijke macht is primair zelfmacht'; 17 zij realiseert dus van oorsprong de menselijke vrijheid. Aldus begrepen realiseert de macht van de staatsgemeenschap ( dus nog
steeds: macht van het recht, niet geweld) de algemene vrijheid.
Het is zelfs zo, dat elk gezag - niet alleen politiek gezag - macht impliceert; 'kennis is macht'. Ook bij voorbeeld een gezaghebbende literatuurcriticus heeft macht in
zoverre hij aan het vrije esthetische oordeel van zijn lezers - hun vrijheid respecterend
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door het met zijn interpretatie te steunen - richting geeft. Manipuleert hij echter hun
smaak zoals een reclameman dat wel doet, dan oefent hij geen gezag uit, maar past hij
(verbaal) geweld toe.
Ten aanzien van politiek gezag doet zich de merkwaardige situatie voor, dat macht
daar niet alleen de macht van het woord is. Dat is wel het normale geval: gezag wijst
primair op verbale communicatie. De term is afgeleid van zeggen, en betekent oorspronkelijk 'zeggenschap'. 18 Het recht bedient zich evenwel ook van fysieke dwang.
Uit de aard van het recht, dat immers 'tot de uiterlijke verschijning van' de 'algemene vrijheid' 19 behoort, vloeit voort dat dit inderdaad zo moet zijn. Het recht wordt
gerealiseerd in uiterlijke verhoudingen, waarvan het niet nodig is dat ieders innerlijke
gesteldheid eraan beantwoordt. Veelal is het nodig, het recht tot gelding te brengen
tegen weerstrevende individuen en groepen in. Anders dan bij het gezag van een historische bron, waarvan de objectieve waarde niet wordt verminderd door het feit dat
velen haar gezag loochenen, frustreert onrechtmatig gedrag immers - in meerdere of
mindere mate - de algemene vrijheid, dus zowel de vrijheid van hen die het gezag erkennen als van hen die het loochenen. Dan is het een taak van het gezag, met dwang de
vrijheidsorde te handhaven en eventueel door strafoplegging het onrecht te ontkennen. 20 De macht van het recht realiseert vrijheid, ook dan wanneer zij zich terecht van
dwang bedient.

Een beginsel van staatsrechtsvorming
De mogelijkheid van fysieke dwang is voorwaarde voor de uitoefening van overheidsgezag in een staatsverband. De overheid oefent haar gezag ook daarin uit, dat ze haar
eigen machtsuitoefening onderscheidt in geoorloofde en ongeoorloofde machtsuitoefening, en de uitoefening van fysieke macht door anderen in principe 21 ongeoorloofd
verklaart. Het staatsrecht, waarin deze onderscheidingen in hoofdzaak zijn neergelegd,
is dus tegelijk, maar in verschillende opzichten, fundament voor en gefundeerd in de
uitoefening van gezag en macht door de overheid. Men kan hierbij denken aan een
situatie waarin een persoon of groep duurzame macht uitoefent over een samenleving.
Omdat de erkenning van de ander als persoon mede in uiterlijke gemeenschapsverhoudingen gestalte moet krijgen, behoeft elke samenleving een instantie, die - tot op zekere hoogte onafhankelijk van innerlijke gesteldheden - deze uiterlijke vrijheidsorde organiseert. Het is niet of nauwelijks voorstelbaar, dat enige duurzame machtsuitoefening
zich niet, zij het wellicht naast slecht of zelfs pervers machtsgebruik, in zeker opzicht
deze taak aantrekt, en daardoor - juist in dat opzicht - gezag uitoefent en staat is.
Hoe dan ook, op een persoon of groep die erin geslaagd is de macht min of meer
te monopoliseren, rust de plicht gezag uit te oefenen, dat wil zeggen de waarden van
het gemeenschapsleven bereikbaar te maken voor de leden van die gemeenschap, en
daardoor staat te zijn. Juist daarom onderscheidt de machthebber zijn eigen machtsuitoefening in geoorloofd en ongeoorloofd (namelijk in competentie- en procedureregels
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voor de uitoefening van macht, en in materiele normen), al naar gelang de machtsuitoefening al dan niet geschikt is om recht tot gelding te brengen. Aldus constitueert hij
zichzelf juist als wat hij wil zijn, namelijk als drager van gezag - niet slechts macht -, en
stempelt hij zijn macht tot macht in dienst van het recht. Er constitueert zich een
staat. Staatsrechtelijk gezien komt de constitutie tot stand, die overigens nog geenszins
in een geschreven constitutie of grondwet behoeft te zijn neergelegd. Wegens dit gepositiveerde onderscheid tussen rechtmatige en onrechtmatige machtsuitoefening kan
het publiek gezag worden omschreven als op recht (nl. het staatsrecht) gebaseerd en
op de vorming van recht gericht.
Hier vloeit een beginsel van staatsrechtsvorming uit voort. Zodra en in zoverre een
persoon of groep macht uitoefent over gemeenschapszaken (over het 'bonum commune'), moet deze macht worden 'opgeheven': hetzij in die zin dat deze macht op het
niveau van gezag (macht van het recht) wordt gebracht, hetzij in die zin dat zij wordt
geliquideerd. 22
Men kan dit beginsel bij voorbeeld toepassen op revolutionaire rechtsvorming. Ten
aanzien hiervan heeft Van Eikema Hommes een vergelijkbare gedachtengang ontwikkeld. Zoals in hoofdstuk 3 werd vermeld, ziet hij de typische structuur van de staat als
normatief: de staat behoort de zwaardmacht te monopoliseren en behoort rechtsstaat
te zijn. Terecht erkent hij aldus de eenheid van recht en macht in de staat. De opdracht
tot monopolisering van de macht is onder andere bij een poging tot revolutie actueel:
'Dit verklaart dat de overheid in een staat nimmer een opstand, revolutie e.d. over haar
kant kan laten gaan, maar deze met alle kracht moet bestrijden.' 23 Wanneer de revolutie echter slaagt of begint te slagen krijgt de opdracht om rechtsstaat te zijn betekenis
voor de revolutionairen: 'wanneer een revolutionaire beweging een bepaald territoir
met haar leger effectief onder controle heeft en op haar beurt daarbinnen de zwaardmacht heeft gemonopoliseerd, is een aanzet voor de vorming van een nieuwe staat gegeven.'24
Hiermee verklaart Van Eikema Hommes de 'bevoegdheid tot rechtsvorming' van
revolutionaire machthebbers, terwijl toch revolutie betekent dat zij zich meester hebben gemaakt 'van de overheidsmacht in de staat in strijd met het bestaande constitutionele recht.' 25 Zijns inziens vloeit de legitimiteit van hun rechtsvorming daaruit voort
'dat wanneer de nieuwe machthebbers, zij het formeel onwettig, de militaire en politiemacht binnen een territoir blijvend onder hun exclusieve controle hebben gebracht, zij
juist daarom geroepen zijn tot oorspronkelijke rechtsvorming op publiek- en burgerrechtelijk terrein. De vraag of zij werkelijk geldend recht voortbrengen, kan omdat de
criteria der formele rechtskracht bij oorspronkelijke rechtsvorming ontbreken, slechts
in materiele zin beantwoord worden, nl. of de oorspronkelijke rechtsvorming op materiele ( ... ) rechtsbeginselen berust.' 26 Anders gezegd: revolutionaire macht over gemeenschapszaken moet worden 'opgeheven', hetzij in die zin dat de revolutie mislukt,
hetzij in die zin dat de nieuw verworven macht zich aan het recht bindt en gezag
wordt. De toepassing van bedoeld beginsel van staatsrechtsvorming op revoluties laat
zien dat revolutionaire rechtsvorming inderdaad niet principieel, maar gradueel ver-
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schilt van andere rechtsvorming waarin bepaalde feitelijke ontwikkelingen zich als
recht kwalificeren, gelijk Van der Hoeven heeft betoogd. 27
Ditzelfde beginsel zal in de hoofdstukken 11 en 12 warden toegepast op de problematiek van het pluralisme. Daarbij gaat het om constellaties waarin anderen dan de
overheid - bij voorbeeld organisaties van werkgevers en werknemers en grate ondernemingen - een machtspositie innemen ten aanzien van de vervulling van de staatstaak
(de behartiging van het 'bonum commune'). Overeenkomstig het ontwikkelde beginsel
van staatsrechtsvorming zal de staatsrechtelijke reactie twee richtingen kunnen inslaan:
Ofwel zal men deze machtsposities uit de weg moeten ruimen, Ofwel zal men moeten
bewerkstelligen dat de pluralistische machthebbers hun macht over publieke zaken als
gezag uitoefenen. In het laatste geval treden zij niet alleen feitelijk maar ook rechtens
buiten hun 'eigen' sfeer (in de genoemde gevallen: buiten de economische sfeer) in de
politieke sfeer. Zij gaan dan trekken van staat vertonen. Doordat zij zich in hun beleid
mede door de publieke rechtsidee laten leiden en politieke macht uitoefenen, realiseren zij in zove"e de staatsidee.
De staatsidee is, zoals wij eerder zagen, een analoge eenheid, die een verscheidenheid van concretiseringen omvat. In dit licht zou men organisaties, die weliswaar primair bij voorbeeld economisch gekwalificeerd zijn, zeer wel in zeker opzicht als van
statelijk karakter kunnen aanmerken; doordat zij zich onder de toets van de publieke
rechtsidee stellen, kwalificeren zij zich ook - in dit opzicht - juridisch als mede-dragers
van staatsgezag. Bij de beoefening van het staatsrecht zal men met een dergelijke stand
van zaken rekening moeten houden, ook al voorziet het positieve staatsrecht er (nog)
niet in. 28 Het is evenwel slechts onder zeer bepaalde omstandigheden aannemelijk, dat
machtspluralisme zich tot gezagspluralisme zal ontwikkelen. In hoofdstuk 12 zal aandacht warden geschonken aan de voorwaarden waaronder zo'n ontwikkeling mogelijk
is ten aanzien van de gezagsuitoefening inzake het beleid op lange termijn waarop de
werkzaamheden van de W.R.R. betrekking hebben.

Conclusie
Staatsgezag is een eenheid van macht en recht. De drager ervan bemiddelt tussen de
absolute waarde van het natuurrecht en de concrete, relatief waarde-volle daden van
recht van de staatsburgers. Dit publieke gezag staat - als elk gezag - niet in tegenstelling tot vrijheid, maar veronderstelt en realiseert vrijheid. Dit neemt niet weg, dat gezag
ook macht impliceert. Omgekeerd heeft ieder die macht uitoefent over de gemeenschapszaken de plicht, die macht als gezag uit te oefenen. Elke macht over de publieke
zaak moet dus Of warden opgeheven in de zin van geliquideerd, Of warden opgeheven
tot het niveau van gezag. Dit beginsel van staatsrechtsvorming leent zich voor toepassing op de problematiek van het pluralisme.
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7 De structuur van het publiekrecht

Inleiding
Tegen de achtergrond van de vier voorafgaande hoofdstukken kan thans een poging
worden gedaan om de structuur van het publiekrecht nader te bepalen, waarbij ook
aan de verhouding tot het privaatrecht aandacht zal worden geschonken. Er zal naar
worden gestreefd, recht te doen wedervaren aan de innerlijke band tussen recht en
beleid. Zoveel mogelijk in aansluiting op de gebruikelijke juridische terminologie zullen
enkele op de structuur van het publiekrecht afgestemde begripsbepalingen worden geformuleerd.

De rechtsvormende taak van de staat
Het beleid van de staat, waarvan rechtsvorming de norm-zijde is, is een dynamisch proces dat zich altijd beweegt tussen de - met de mens gegeven en aan de mens opgegeven
- voor-positieve zin van het recht enerzijds en concrete situaties anderzijds. De staat is
gericht op verwerkelijking van de algemene vrijheid in uiterlijke verhoudingen. Omdat
haar verantwoordelijkheid zich niet beperkt tot een bepaalde kring, maar mede betrekking heeft op de voorwaarden waaronder andersoortige levensgemeenschappen vrijheid
kunnen realiseren, kan zij worden gekarakteriseerd als de algemene organisatie van de
samenleving. Andere samenlevingsverbanden (bedrijf, vereniging, kerkgenootschap)
vervullen ten aanzien van het door hen bestreken levensgebied 1 eveneens een rechtsvormende taak, voor zover op hun bijzonder terrein de hun kenmerkende doelstelling
een ordening van uiterlijk gedrag (in intern bedrijfsrecht, intern verenigingsrecht, intern kerkrecht) vereist. Aldus bezien heeft elke levensgemeenschap haar eigen 'bonum
commune', 2 en is haar rechtsvormende taak - waarvan de inhoud uiteraard afhankelijk
is van het specifieke doel van die gemeenschap - gericht op de in haar bereik algemene
vrijheid. 3
De werkzaamheid van de staat ten behoeve van de verwerkelijking van de vrijheid
in bijzondere levensgemeenschappen dient de autonomie in eigen kring van deze gemeenschappen in beginsel te respecteren, omdat de gemeenschapsvorming zelf als vrijheidsverwerkelijking betekenis heeft. Het verdelen van de competenties tot rechtsvorming met en tussen de onderscheiden gemeenschappen is reeds een stuk ( constitu-
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tionele) rechtsvorming. Deze is gericht op een ordening inzake de vraag waar in een
bepaald opzicht de aan de mens wegens zijn geestelijke natuur toekomende vrijheid
het meest adequaat verwerkelijkt kan worden; zij houdt dus een interpetatie in, uiteraard vanuit de concrete, historisch gegroeide situatie, van het beginsel van het recht.
Deze rechtsvorming geschiedt door de 'algemene' gezagdrager, de staat. De grenzen
die hij trekt zijn tot op zekere hoogte veranderlijk, maar niet willekeurig. 4 De 'bewaking' van de hier bedoelde grenzen geschiedt door middel van marginale toetsing,
waarvan in hoofdstuk 5 sprake was. Om de hun eigen taak (met inbegrip van de daartoe vereiste rechtsvorming) naar behoren te kunnen vervullen - hetgeen een eis van
recht is -, behoeven de bijzondere levensgemeenschappen naast de bevoegdheid ook de
materiele hulpmiddelen daartoe; de moderne staat voorziet daarin op vele manieren,
vooral door subsidies. 5
In het publiekrecht draagt de rechtsvorming, in tegenstelling tot die in het privaatrecht, van begin tot eind een publiek, d.w .z. een statelijk karakter: het publiekrecht
wordt door de overheid tot gelding gebracht. Men noemt dit 'bestuur'.

Privaatrecht en publiekrecht
Recht is primair de concrete daad van recht, waarin de menselijke vrijheid tot gelding
komt. Vanuit deze grondgedachte kan het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht daarin worden gezocht, dat het eerste in de private (rechts)sfeer (van het rechtsverkeer tussen (rechts)personen) tot gelding komt, het laatste daarentegen in de publieke (rechts)sfeer (van de actieve overheidszorg voor de algemene vrijheid). In het
maatschappelijk leven (het leven van de 'biirgerliche Gesellschaft') ontmoeten de private en de publieke rechtssferen elkaar. 6 In verschillende opzichten veronderstelt de
private rechtssfeer overheidszorg, en verschaft omgekeerd de overheidszorg de privaatrechtelijke autonomie formele en materiele kaders. Allereerst moet de vorming van
positief recht genoemd worden: voor zover het maatschappelijk leven niet (langer)
zichzelf door algemeen kenbare regels van gewoonterecht kan ordenen, rust op de
overheid als algemeen orgaan van de samenleving de plicht in een stelsel van privaatrecht te voorzien, waarbij zij - met name door dwingend recht - ook materiele kaders
voor het privaatrechtelijke rechtsverkeer vaststelt. De overheidsactiviteit, namelijk het
wetgeven, behoort dan tot de publieke sfeer, wordt door publiekrechtelijke normen
beheerst (artt. 119-132 Grondwet) en komt daar tot zijn eindpunt: de totstandbrenging van een geldige wet. Het produkt van de overheidsactiviteit, de burgerlijke wet,
behoort echter tot de private sfeer, en komt daar tot gelding. Aldus ontstaat een vervlechting van de private rechtssfeer, met behoud van haar eigen aard, in de publieke
rechtssfeer. 7 De grondwettelijke opdracht tot codificatie van het burgerlijk en handelsrecht in art. 164 Grondwet is dan ook, zoals Van Eikema Hommes betoogt, een vervlechting van rechtsnormen met een 'uiteenlopende typische, materiele structuur'
doordat publiekrechtelijke normen het ontstaan van privaatrechtelijke normen reguleren. 8
74

Een tweede facet is de rechtspleging. 9 De civiele rechtspraak en de tenuitvoerlegging van civiele vonnissen geschieden mede door zorg van de overheid, die door publiekrecht wordt genormeerd. Toch komt het privaatrecht ook na een vonnis, gewezen
door een overheidsrechter, in de private sfeer tot gelding: de civielrechtelijke rechthebbende laat de executie verrichten, waarbij de overheid (de 'sterke arm') zo nodig
.
'service' verleent. 10
Ten derde moet erop gewezen worden dat het publiekrecht op vrijwel alle terreinen van het maatschappelijk leven naast het eerder genoemde regelende en (met
name) dwingende privaatrecht een ordenende functie vervult. Daarbij ontstaan functionele rechtsgebieden, die het publiekrecht en het privaatrecht betreffende een bepaalde
sector van het maatschappelijk leven - zoals het arbeidsrecht, het jeugdrecht en het
bouwrecht - omvatten. 11
Zowel privaatrecht als publiekrecht bereikt telkens zijn 'eindpunt' - de concrete
daad van recht - vanuit het proces dat in de voorgaande hoofdstul}ken 'beleid' of naar de normzijde ervan - rechtsvorming werd genoemd. Het beleid waarin privaatrecht wordt gevormd verschilt echter zowel naar het subject als naar het object van dat
waarin publiekrecht tot stand komt. Het subject dat uiteindelijk de daad van privaatrecht stelt is de prive-(rechts)persoon, ook al voorziet de overheid in privaatrechtelijke
wetgeving en (zo nodig) in geschillenbeslechting en toepassing van dwang bij de realisering van het privaatrecht. Het subject van de publiekrechtsvorming is echter tot in
laatste instantie de overheid (als 'bestuur' met inbegrip van 'politie'). ('Pluralistische'
constellaties, waarin privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden 'op eigen gezag' deelnemen aan de vorming van publiekrecht, blijven hier nog buiten beschouwing.) Ook
van de subjecten van privaatrechtsvorming kan men zeggen dat zij beleid voeren. Men
kan echter slechts van het publiekrecht zeggen dat het als geheel door overheidsbeleid
(dat men ook politiek noemt) tot stand komt. Dit neemt niet weg, dater - uiteraard door de overheid op het gebied van het privaatrecht wetgevingsbeleid wordt gevoerd.
Hierbij zijn het meest 'politiek geladen' de kwesties die een publiekrechtelijke inslag
vertonen, zoals het door dwingend recht verstevigen van de positie van bepaalde contractanten, hetgeen immers een zekere herverdeling van economische posities impliceert. Van het verkrijgen en verliezen van een bepaalde status (door huwelijk, adoptie,
curatele, echtscheiding, faillissement) kan men zeggen dat de betrokken rechtshandeling niet of niet alleen in de private sfeer ( als handeling van zichzelf bepalende rechtsgenoten onder elkaar) maar (ook) in de publieke sfeer (als toekenning van een bepaalde status door het bevoegde overheidsorgaan) haar eindpunt heeft. Zo zou men de huwelijkssluiting ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand enerzijds als
aan een formaliteit gebonden familierechtelijke overeenkomst, anderzijds als gebonden
statusverlenende beschikking kunnen zien.
Naar hun object onderscheiden privaatrecht en publiekrecht zich zo, dat het eerste
een elkaar wederzijds als persoon laten gelden tot inhoud heeft, het laatste een door de
vormgevende activiteit van de overheid bewerken van ieders zelfverwerkelijking als persoon. De rechtvaardigheid in het privaatrecht is daarom georienteerd op abstracte ge-
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lijkheid van ieders rechtspositie, zoals deze idealiter in ruilverhoudingen tot uiting
komt, terwijl de rechtvaardigheid in het publiekrecht vooral bestaat in een toedelen
naar gelang ieders concrete situatie eist. Daarom kan in het voetspoor van Gustav Radbruch - met gebruikmaking van door Aristoteles gei"ntroduceerde en door Thomas van
Aquino verder ontwikkelde begrippen - de ruilrechtvaardigheid ('iustitia commutativa')
kenmerkend voor het privaatrecht worden genoemd, en de toedelingsrechtvaardigheid
('iustitia distributiva') kenmerkend voor het publiekrecht. 12
Ten aanzien van het strafrecht doet zich hier een probleem voor. Volgens Thomas is niet alleen op
het contractenrecht, maar oak op het delictenrecht (d.w.z. zowel het recht m.b.t. de onrechtmatige
daad als het strafrecht) de 'iustitia commutativa' van toepassing, waarvoor men in <lit verband wellicht het beste de vertaling 'effenende rechtvaardigheid' zou kunnen bezigen.13 Inderdaad bestaat
het wezen van de straf in een ontkenning (door de overheid) van de ontkenning (door de delinquent) van de rechtsorde, dus in een vereffening.14 In de hantering van het strafrecht krijgt echter
volgens Thomas - juist omdat de juiste maat van een vergelding van een delict door straf door ans
niet beoordeeld kan worden 15 - de straf een andere, 'medicinale' functie: als menselijke straf dient
zij mede ertoe verbetering te brengen in de gesteldheid van dader en samenleving.16 Hieruit zou
men af1eiden, dat in het vervolgingsbeleid, bij de straftoemeting en bij de executie telkens naar de
concrete situatie van de dader en de samenleving geoordeeld moet warden, met andere woorden:
toedelingsrechtvaardigheid betracht moet warden. Omdat de overheid in de gehele strafoplegging
en -voltrekking werkzaam blijft krachtens haar taak, door actief optreden de algemene vrijheid te
bevorderen, behoort het strafrecht geheel tot de publieke sfeer en het publiekrecht. Ter zake van
vervolging, straftoemeting en exec1,1tie wordt 'beleid' gevoerd op een overeenkomstige wijze als in
het bestuursrecht: de zogeheten criminele politiek, 17 die oak bij voorbeeld samenhangt met het
'welzijnsbeleid'. Het strafrecht heeft echter zozeer een eigen karakter, <lat het in deze studie over
publiekrecht en beleid verder buiten beschouwing blijft; met de term 'publiekrecht' wordt hier
slechts het publiekrecht in enge zin, d.w.z. zonder het strafrecht, aangeduid.

Onder publiekrecht kan derhalve het recht worden verstaan dat in de publieke sfeer
anders dan als strafrechtelijke sanctie tot gelding komt. Hiermee wordt bedoeld dat de
overheid (of, naar later zal blijken, een 'pluralistische' gezagdrager) rechten en plichten, prestaties en sancties toedeelt om in uiterlijke verhoudingen de algemene vrijheid
te realiseren.
Onder privaatrecht kan het recht worden verstaan dat in de private sfeer tot gelding komt. Dit houdt in dat de rechtsgenoten ('in persoon' of als rechtspersoon optredend) elkaar in hun uiterlijk gedrag als vrije personen erkennen, hetgeen echter alleen
dan een realisering van de algemene vrijheid kan inhouden, als deze private rechtsorde
binnen de publieke rechtsorde staat.
Vorenstaande opmerkingen bieden uiteraard geen uitputtende behandeling van de
problematiek van de verhouding privaatrecht - publiekrecht, maar hebben slechts de
strekking een van de beide in de titel van deze studie genoemde grondbegrippen,
namelijk 'publiekrecht', in relatie tot het complementaire begrip 'privaatrecht' te belichten. Aan het slot van dit hoofdstuk zal, in aansluiting op een aldus getitelde publicatie van Van der Hoeven, een verkenning langs de 'magische lijn' tussen publiekrecht
en privaatrecht worden uitgevoerd.
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Indeling van het publiekrecht

Inzake de indeling van het publiekrecht in staatsrecht en administratief recht of bestuursrecht zijn velerlei standpunten verdedigd. Aan deze indeling zijn trouwens (behalve voor de toepassing van het Academisch Statuut) geen rechtsgevolgen verbonden.18 De indeling zal daarnaar beoordeeld moeten warden, of zij tot beter begrip van
de structuur van het publiekrecht bijdraagt. Vanzelfsprekend zal men hier moeten
trachten aan te sluiten bij het bestaande spraakgebruik. Men houde in het oog dat de
termen 'bestuursrecht' en 'administratief recht' doorgaans als synoniemen warden
beschouwd; om hieronder te vermelden redenen geschiedt dat ook hier. Stellinga daarentegen maakt onderscheid tussen administratief recht en bestuursrecht, waarbij het
eerste het laatste mede omvat. 19
Hoewel het bestuursrecht - zij het 'avant la lettre' - zo oud is als het bestuur, is
het begrip ervan pas met het toenemen van de overheidstaak tegen het einde van de
vorige eeuw tot ontwikkeling gekomen. 20 De manier waarop men de verhouding ervan
tot het staatsrecht pleegt te zien, kan voor een deel hieruit warden verklaard. Tot het
staatsrecht warden van oudsher ook bepaalde leerstukken inzake het functioneren van
de overheid gerekend, zoals wetgeving, delegatie en mandaat. Met het toenemen van
het opleggen van verplichtingen door de overheid aan individuele burgers - een uit
negentiende-eeuws liberaal standpunt moeilijk te aanvaarden ontwikkeling 21 -, kwam
het administratief recht meer en meer als zodanig onder de aandacht. Het wordt in traditionele benaderingen gezien als uitzonderingsrecht op het privaatrecht (het 'gemene
recht'), 22 en krijgt een plaats toegewezen nu eens binnen, dan weer naast het staatsrecht. 23
Sommige auteurs stelden en stellen zich op het standpunt, dat er geen principieel
verschil tussen staatsrecht en administratief recht valt aan te wijzen. 24 Anderen menen
dat dit er wel is; er is echter een grate verscheidenheid van antwoorden op de vraag
waarin dit verschil gezocht moet warden. Donner legt er 'de onderscheiding tussen regering en bestuur' aan ten grondslag. 25 Volgens Donner voltrekt 'praktisch alle overheidswerkzaamheid zich op twee vlakken': enerzijds 'politiek', 'staatsleiding', anderzijds 'tenuitvoerlegging van het op het eerste vlak beslotene' - al erkent Donner dat 'er
ook op dit tweede vlak dikwijls een belangrijke mate van vrijheid' bestaat. 26
Fundamenteel voor het onderscheid tussen staatsrecht en bestuursrecht is in Donners opvatting allereerst de aard van de overheidsactiviteit. Politiek 'is een creatieve
arbeid', het bestuur daarentegen 'verbeeldt' niet. 27 Het is een 'ambtelijke ', d.w .z. 'dienende activiteit', ten aanzien waarvan object, competentie en wijze van optreden
steeds met meer of minder nauwkeurigheid (zijn) bepaald door wetten en aanwijzingen
van regeringswege.' 28 Donner brengt een en antler tot uitdrukking in zijn 'proeve van
een definitie der bestuurswerkzaamheid': 'de ambtelijke behartiging van openbare aangelegenheden door de openbare dienst.' 29
In de laatste vier woorden van deze definitie treft men een tweede element in
Donners onderscheid tussen staatsrecht en bestuursrecht aan, nl. naar de handelende

77

instantie. De 'onderscheiding ( ... ) tussen politieke organen en bestuursorganen ( ...)
valt ongeveer sarnen met die tussen staats- en bestuursrecht.' 30 Het is echter weinig zinvol, voor het onderscheid tussen staatsrecht en bestuursrecht naar de handelende instantie te verwijzen, omdat men dan in een cirkel treedt. Zowel in aansluiting op de
eerder geciteerde uitspraak als ter toelichting op de laatste vier woorden van zijn definitie keert Donner terug bij het eerste fundarnent: 'door de openbare dienst' betekent
zoveel als arnbtelijk ('door de ambten van de staat en de openbare lichamen' 31 ), en wat
de 'ambten en diensten' van de politieke organen onderscheidt zal slechts uit de omschrijving van 'ambtelijk' als dienend, niet creatief, kunnen worden opgemaakt. 32
Men wint er dus niet veel mee, wanneer men het onderscheid tussen staatsrecht en
bestuursrecht mede van de aard van het handelende orgaan afhankelijk stelt. Stellinga
en Van Wijk/Konijnenbelt wijzen er voorts op, dat in ons staatsbestel hetzelfde orgaan
veelal activiteiten van uiteenlopende aard verricht; daartoe behoren zowel activiteiten
die men in Donners gedachtengang 'politiek', als activiteiten die men in deze geest 'bestuurlijk' zou kunnen hoemen. Stellinga vestigt in dit verband de aandacht op de functies van de Kroon als wetgevende en geschillen-beslechtende instantie. 33 Een antler
tegenargument, dat door Van Wijk/Konijnenbelt wordt genoemd, valt te ontlenen aan
het feit dat men tussen de Minister en zijn arnbtelijk apparaat - 'waarvoor hij verantwoordelijk is en dat dan ook vrijwel geen besluiten neemt dan narnens hem' - juridisch
geen onderscheid maakt. 34 Dit wordt trouwens ook door Donner erkend. 'De regering
speelt een belangrijke politieke rol, ( ...) maar zij is tevens top van het bestuur en
oefent als zodanig veel (niet-originaire) bestuursbevoegdheden uit.' Dit ziet hij als een
voorbeeld daarvan, dat de terreinen van het staatsrecht en het bestuursrecht elkaar
veelal overlappen. 35
Ook Donners onderscheid naar gelang de aard van de overheidsactiviteit blijkt
evenwel niet adequaat te zijn uitgewerkt. Daargelaten of het graduele verschil in creativiteit ooit voldoende basis voor een onderscheid tussen staatsrecht en bestuursrecht
kan zijn geweest, 36 moet voor de huidige stand van zaken het volgende worden opgemerkt. Terwijl Donner wetgeving tot het terrein van het 'creatieve' staatsrecht, 37 planning daarentegen tot dat van het 'dienende' bestuursrecht38 rekent, geeft in werkelijkheid een plan veelal richting aan de overheidsactiviteit, terwijl - zoals Koopmans uiteenzet - 'de wet meer dan eens een van de vele - juridisch sterk divergerende - middelen is ter uitvoering van een tevoren reeds uitgestippeld beleid.' 39 Deze stand van zaken
noopt ertoe om de overheidsactiviteit als een eenheid te beschouwen.
De Haan, Drupsteen en Fernhout aanvaarden de consequenties hiervan, door in
hun boek over 'Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat' de wetgeving als juridisch instrument van het overheidsheleid - waarbij wetgeving met planning de grondslag levert
voor beschikkingen en andere juridische middelen - te behandelen. 40
Eerder is reeds door Stellinga een ruime opvatting van het administratief recht verdedigd, die de gehele overheidsactiviteit bestrijkt. Hij omschrijft het administratief
recht als 'het recht dat regels geeft voor het handelen van overheidsorganen ter uitoefening van de vier functies: bestuur, politie, wetgeving en rechtspraak, alsmede voor het
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optreden van de burgers ter uitoefening van hun staatsrechtelijke bevoegdheden en ter
nakoming van hun staatsrechtelijke verplichtingen.' 41 In navolging van C. van Vollenhoven ziet hij dus, gelijk hiervoor vermeld, het bestuursrecht als een onderdeel van het
administratief recht. 42 In het feit dat Stellinga bij de behandeling van het bestuursrecht de beschikking centraal stelt, herkent men een gedachte, die bij andere auteurs
zelfs het uitgangspunt vormt voor een bepaling van de aard van het administratief recht
of bestuursrecht als geheel, namelijk dat het wezen van het bestuur zou liggen in het
opleggen van bindingen aan de burger, hetgeen met waarborgen omkleed behoort te
worden. 43 De Haan, Drupsteen en Fernhout wijzen erop dat de opvatting, als zou het
bestuursrecht het karakter dragen van aanvullings- en uitzonderingsrecht op het .'gemene recht', het privaatrecht,44 is voortgekomen uit de liberale rechtsstaatsgedachte. 45
De opvatting waarin men bestuur als een beperking van de (negatief) als zelfstandigheid opgevatte 'vrijheid' van de burger ziet, miskent dat het er juist toe strekt, de algemene vrijheid te verwerkelijken. Omdat de overheidsactiviteit door het recht gekwalificeerd is als gericht op vrijheid (zie hoofdstuk 3 en 4), moet niet het burgers-binden,
maar het samenhangend geheel van de publieke rechtsvorming centraal staan. Terecht
leggen Stellinga en andere auteurs dan ook de publieke taakvervulling aan hun begrip
van het administratief recht ten grondslag. 46 Pas door De Haan, Drupsteen en Fernhout is de theoretische verwerking van het bestuursrecht er geheel op afgestemd, dat
het niet - zoals in de liberale staatsopvatting - primair als waarborg tegen overheidsingrijpen moet worden bes.:houwd, maar als instrument van beleid, waarvan rechtsbesc11erming de keerzijde vormt. 47 In het bestuursrecht is het beleid inzet van rechtsregeling; het kwalificeert het beleid juridisch, juridificeert het. 48
Het recht dat betrekking heeft op privaatrechtelijke en strafrechtelijke wetgeving
en rechtspraak rekenen De Haan, Drupsteen en Fernhout blijkbaar niet tot het bestuursrecht. Inderdaad heeft de inhoud ervan niet, zoals de door hen besproken bestuursrechtelijke wetgeving en rechtspraak, op overheidsbeleid betrekking. Het wetgeven en rechtspreken zelf zijn echter wel overheidsactiviteiten (zie boven). Voor wat
de wetgeving betreft moet erop gewezen worden dat daarbij - al is de toepassing ervan
geen bestuur - beleid wordt gevoerd ten aanzien van het maatschappelijk leven. De privaatrechtelijke wetgeving vormt, zoals met name bij de eerder genoemde rechtsgebieden als arbeidsrecht, jeugdrecht en bouwrecht blijkt, een functionele eenheid met het
bestuursrecht; hetzelfde geldt voor de strafwetgeving op alle gebieden van het bestuursrecht. 49 Daarbij behoeft men niet alleen aan de zogenaamde bijzondere wetten met
strafbepalingen te denken; ook de inhoud van het Wetboek van Strafrecht is functioneel verbonden met het bestuursrecht, namelijk dat betreffende openbare orde en veiligheid. 50
Stellinga rekent, zoals vermeld, zowel het recht betreffende wetgeving als het
recht betreffende rechtspraak als geheel tot het administratief recht. Hij wijst op de
voordelen van 'een gezamenlijke behandeling van al het procesrecht', 51 al houdt ook
hij rekening met het feit dat het burgerlijk procesrecht en het strafprocesrecht elders
grondig behandeld zijn. 52 Door Van Wijk/Konijnenbelt is echter kritiek geleverd op
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Stellinga's systematiek, met als motivering dat deze rechtsgebieden 'nauw gebonden
(zijn) aan het materiele privaatrecht respectievelijk het materiele strafrecht'. 53 Hoewel het gehele procesrecht een deel der publieke taakvervulling regelt, is deze kritiek in
zoverre juist, dat het strafproces een uit de eigen aard van de straf voortkomend, enigszins ambivalent karakter 54 draagt, terwijl het burgerlijk proces zich nog duidelijker van
het administratief proces onderscheidt. In het administratief proces wordt geprocedeerd om een deel van integraal publiekrechtelijke rechtsvorming, zodat het vonnis altijd in de publieke sfeer tot gelding komt; in het burgerlijk proces wordt echter een
civiele rechtsbetrekking ontwikkeld. Het burgerlijk proces is, zoals Eggens het treffend
formuleert, 'in wezen het proces - in den zin van het procederen, de ontwikkeling van de rechtsbetrekking der daartoe betrokken personen, ten overstaan van den rechter, opdat deze in zijn vonnis deze rechtsbetrekking bepale, zoals deze voortaan voor
deze personen ( ...) te gelden heeft.' 55 De aard van de rechtsbetrekking die in het proces 'procedeert' - in het burgerlijk proces een privaatrechtelijke rechtsbetrekking bepaalt de aard van het proces en van het bewijs in dat proces. 56 Men heeft bij het
burgerlijk proces (voor zover voor een overheidsinstantie gevoerd - bij arbitrage ligt dit
anders) evenals bij de burgerlijke wetgeving te maken met een geval van vervlechting
van typisch privaatrechtelijke geschillenbeslechting in de publieke sfeer. Deze vervlechting naar de ontstaansvorm is aan het administratief recht onderworpen: de burgerlijke
rechter vervult, net als de burgerlijke wetgever, een publieke taak ten dienste van de
private sfeer. Hij brengt echter privaatrecht tot ontwikkeling; dit geeft aan zijn activiteit en aan het burgerlijk procesrecht een eigen karakter, dat weliswaar een principieel
verschil met de activiteit van de administratieve rechter en met het administratief procesrecht meebrengt, maar er het karakter van overheidsactiviteit niet aan ontneemt. De
burgerlijke rechter en de strafrechter participeren aan de vorrning van burgerlijk en
strafrecht door het te interpreteren, hetgeen een participatie aan beleid impliceert. 57
Hierna zal het begrip bestuursrecht aldus worden omschreven, dat het recht met betrekking tot wetgeving en rechtspraak er mede onder begrepen is.
Heeft het begrip 'bestuur' nog een zelfstandige betekenis naast 'beleid'? Ook in de
hier aanvaarde, ruime visie op het bestuursrecht is dat wel degelijk het geval. Kenmerkend voor het publiekrecht is immers, zoals gezegd, dat het in de publieke sfeer tot
gelding komt. Daarin onderscheidt het zich van het privaatrecht. Publiekrechtsvorrning
draagt van begin tot eind een statelijk karakter. Met 'bestuur' (in de zin van een functie) pleegt men de fase van het in concreto tot gelding brengen van het publiekrecht
aan te duiden. Het heeft echter geen zin, hiervoor - zoals Stellinga doet - een apart
rechtsgebied te onderscheiden. Allereerst zou het het door Stellinga nevengeschikte
'politierecht' mee moeten omvatten. Belangrijker is echter, dat het concreet tot gelding
brengen zodanig in het dynamisch geheel van de publiekrechtsvorrning is gei:ntegreerd,
dat het opdelen van het administratief recht in bestuursrecht en andere rechtsgebieden
weinig zinvol is. Het duidelijkst blijkt dit bij het juridische verschijnsel van planning,
die zowel grondslag van bestuur als burgers-bindende rechtshandeling kan zijn. Daarom
worden hier, in overeenstemming met het heersende spraakgebruik, 'administratief
recht' en 'bestuursrecht' als synoniem gebezigd.
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Tegen de achtergrond van de in de voorafgaande hoofdstukken ontwikkelde theorie van de publiekrechtsvorming kunnen de volgende begripsbepalingen worden geformuleerd:
administratief recht of bestuursrecht is het publiekrecht betreffende de publieke
taakvervulling, 58 d.w.z. betreffende de methode en het object van het beleid;
staatsrecht is het publiekrecht betreffende de organisatie van gezag en vrijheid, 59
d.w .z. betreffende het subject van het beleid, mede in relatie tot de staatsburgers.
Dit onderscheid tussen staatsrecht en administratief recht houdt geenszins een ontkenning in van het feit dat beide zich in het rechtsleven nauw verstrengeld aan ons voordoen. Zo wijst Van der Hoeven erop, dat men de Wet Arob zowel 'tot het staatsrecht
(kan) rekenen op grond van de centrale plaats die zij inneemt in de ordening van de
verhouding tussen overheid en burger' (dus, in de hier gevolgde terminologie, in de
organisatie van gezag en vrijheid), als 'tot het administratief recht' in verband met het
feit dat er gewoonlijk 'bij de toepassing van tot het administratief recht behorende
wetten' (dus bij de publieke taakvervulling) een beroep op zal worden gedaan. 60 Van
der Hoeven ziet hierin een bevestiging van zijn standpunt dat het onderscheid tussen
staats- en administratief recht niet principieel is. 61 Men zou echter ook kunnen concluderen, dat een en hetzelfde rechtsverschijnsel zowel uit staatsrechtelijk als uit administratiefrechtelijk oogpunt bezien kan worden. Dit brengt mee, dat degene die over de
Wet Arob schrijft of onderwijst, daardoor zowel het staatsrecht als het administratief
recht kan beoefenen.

Formeel en materieel bestuursrecht
Het bestuursrecht is volgens de hiervoor gegeven begripsbepaling het publiekrecht dat
op de publieke taakvervulling, d.w.z. op de methode en op het object van het beleid
betrekking heeft. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 werden respectievelijk object en
methode van het beleid ( dus ook - naar zijn normzijde - van de publiekrechtsvorming)
belicht. Tussen methode en object bestaat een innerlijke samenhang. Waar het uiteindelijk om gaat, zijn de in concreto te realiseren rechtvaardige samenlevingsverhoudingen; deze zijn het object van het beleid. Een groot deel van het bestuursrecht bevat de
inhoudelijke grondslagen van het daarop gerichte beleid. De desbetreffende materiele
beginselen en normen belichamen als rechtsbeginselen en rechtsnormen naar hun aard
het streven, de algemene vrijheid te bewerken. Anderzijds is er het bestuursrecht dat
procedures en procedurele waarborgen regelt voor de wijze waarop het beleid tot stand
moet komen. Deze rechtens geregelde procedures zullen moeten beantwoorden aan het
in hoofdstuk 5 bedoelde methodische beginsel van rechtsvorming en beleid, t.w. 'beleid' (in de zin van prudentie). De algemene beginselen van behoorlijk bestuur hebben
voor een belangrijk deel juist hierop betrekking.
Onderdelen van het bestuursrecht dat op de methode van de publiekrechtsvorming
betrekking heeft, zijn:
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a.

Het recht betreffende de administratieve rechtshandeling. Dit onderdeel van het
bestuursrecht geeft aan in welke vorm rechtsbetrekkingen rechtsgeldig tot stand
kunnen komen.
b. Het recht betreffende de administratieve besluitvorming. De regelingen die hierop
betrekking hebben vertonen vaak ook een staatsrechtelijk aspect, namelijk in
zoverre zij de verhouding overheid - burgerij regelen. Dit geldt bij voorbeeld voor
de regeling van inspraakprocedures;62 deze geven immers mede aan de organisatie
van gezag en vrijheid gestalte. Hier gaat het echter om de administratieve besluitvorming als zodanig: een onderdeel van het bestuursrecht, dat waarborgen bevat
opdat beginselen, positief recht, concreet te regelen verhoudingen en ideeen van
betrokkenen te zamen tot hun recht komen. De regelingen betreffende administratief beroep en administratieve rechtspraak geven een bijzondere procedure voor de
publiekrechtsvorming wanneer een geschil is gerezen. Zo'n geschil kan onder
andere betrekking hebben op de wijze waarop een besluit tot stand is gekomen.
Dan - maar uiteraard lang niet dan alleen - blijkt het belang van de juridische normering omtrent_ de bij het beleid te volgen methode door hierop betrekking hebbende algemene beginselen van behoorlijk bestuur en algemene bepalingen van
administratief recht. Deze methode zal zo genormeerd moeten warden, dat het
met het betreffende overheidsoptreden beoogde doel ( dat steeds in het licht van
het beginsel van elk recht verstaan moet warden) in de zich hier en nu voordoende
situatie zorgvuldig, op grond van voldoende informatie en op evenwichtige wijze
verwerkelijkt wordt.
Indien men, zoals uit de hierboven gegeven begripsbepalingen voortvloeit, het recht
betreffende de organisatie van het subject van het beleid - inclusief het ambtenarenrecht, voor zover dit niet sociaal bestuursrecht is en dus tot het bijzonder deel behoort
- tot het staatsrecht rekent, betreft het zogenaamde 'algemeen deel' van het bestuursrecht uitsluitend de methode van het beleidsproces: het houdt zich bezig met de wijze
van vaststellen van de inhoud, de instrumenten en middelen (wet, plan, beschikking,
enz.) en de waarborgen van de publiekrechtsvorming. 63 Daarentegen vindt men de juridische bepaling van de inhoud van het beleid in het 'bijzonder deel' van het bestuursrecht. Hiertoe behoren bij voorbeeld de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Politiewet, de Winkelsluitingswet, de Wet ziekenhuisvoorzieningen en de Algemene Bijstandswet. 64 Deze en talloze andere regelingen ( ook van pseudo-wetgeving), alsmede plannen, beschikkingen, en andere bestuursrechtshandelingen geven uitdrukking aan de
inhoud van datgene waarop het beleid zich richt, zijn object: concrete rechtvaardige
samenlevingsverhoudingen.
Toch valt het hier gemaakte onderscheid tussen het bestuursrecht betreffende de
methode en dat betreffende het object van het beleid niet samen met het onderscheid
tussen het algemeen deel en het bijzonder deel van het bestuursrecht. Het bijzonder
deel van het bestuursrecht omvat immers ook tal van bijzondere regelingen (voor een
bepaald terrein van overheidsactiviteit) ten aanzien van de methode, met name de te
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volgen procedures (bij voorbeeld de bestemmingsplanprocedure in de Wet op de Ruimtelijke Ordening).
Eerder zou men vorenbedoeld onderscheid in verband kunnen brengen met de
tweedeling van het bestuursrecht in materieel en formeel bestuursrecht. Bij Van Wijk/
Konijnenbelt leest men: 'Het administratieve recht kent naast de materiele rechtsnormen, die zich tot hetzij de individuele rechtsgenoten, hetzij bestuursorganen richten,
ook een belangrijk stuk formeel recht: organisatierecht en procedureregels';65 er werd
echter hiervoor al op gewezen, dat het organisatierecht hier buiten beschouwing moet
blijven, omdat het beter tot het staatsrecht gerekend kan worden. Volgens Van Wijk/
Konijnenbelt moeten tot de 'procedureregels', het 'procesrecht', naast 'het procesrecht in engere zin ( ... ) bij gerechtelijke en quasi-gerechtelijke procedures' ook 'regels
voor de besluitvorming door overheidsorganen, zoals het verplichte inwinnen van adviezen, het horen van belanghebbenden, termijnbepalingen en andere vormvoorschriften' gerekend worden. 66 Rekent men ook de voorschriften met betrekking tot de vormen waarin het beleid zich manifesteert tot deze vormvoorschriften en daarmee tot
het formeel bestuursrecht, dan kan men de volgende begripsbepalingen geven, die gebaseerd zijn op de in de voorafgaande hoofdstukken ontwikkelde theorie van de publiekrechtsvorming:
formeel bestuursrecht is het publiekrecht betreffende de methode van het beleid;
materieel bestuursrecht is het publiekrecht betreffende het object van het beleid.

De 'magische lijn' tussen publiekrecht en privaatrecht
Hiervoor werd publiekrecht omschreven als het recht dat in de publieke sfeer tot gelding komt. Normaliter geschiedt dit doordat de overheid rechten, plichten, prestaties
en sancties toedeelt, teneinde aldus de algemene vrijheid te verwerkelijken. Privaatrecht daarentegen komt in de private sfeer tot gelding doordat de rechtsgenoten een
uiterlijk gedrag stellen, waarin zij elkaar wederkerig als personen erkennen. Naast de
eerder in dit hoofdstuk besproken vervlechting naar de ontstaansvorm en functionele
vervlechting tussen publiek- en privaatrecht doen zich nog andere verschijnselen van
vervlechting voor:
meer en meer bedient de overheid zich van privaatrechtelijke vormen bij de vervulling van haar publieke taak, 67 zoals contract, eigendom en speciaal door haar
opgerichte en gecontroleerde rechtspersonen naar privaatrecht, die De Goede
beeldend als 'pseudo-particulieren' aanduidt; 68
meer en meer nemen ( echte) particuliere ins tan ties deel aan de publieke taakvervulling (naast hun deelneming aan het private rechtsverkeer), hetzij krachtens opdracht door de overheid, hetzij uit hoofde van hun feitelijke positie in de samenleving. 69
De Haan, Drupsteen en Fernhout wijzen erop, dat in de traditionele benadering van
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het bestuursrecht te weinig aandacht is geschonken aan het gebruik van eigendom, contract en privaatrechtelijke rechtspersonen in het overheidsbeleid. In de praktijk heeft
dit ertoe geleid dat de burgerlijke rechter zich terughoudend opstelt ten aanzien van de
toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij gebruik van privaatrechtelijke vormen door de overheid. 70 In zijn verkenning langs de 'magische lijn' tussen publiekrecht en privaatrecht wijst Van der Hoeven op gevallen waarin 'de omstandigheid, dat de behartiging van publieke belangen in het geding was, er toe leidde dat
de gehanteerde normen aan deze omstandigheid werden aangepast'. 71 De onderscheiding van publiekrecht en privaatrecht voltrekt zich aldus in twee fasen: de gehanteerde
normen zijn (naar het eerdergenoemde criterium) privaatrechtelijk van aard, omdat zij
bestemd zijn om in de private sfeer tot gelding te komen; volgens Van der Hoeven zal
men vervolgens moeten nagaan in hoeverre bij de rechtsverhouding waarop deze normen warden toegepast een publieke taakvervulling aan de orde is. In dat geval neemt
de privaatrechtelijke norm publiekrechtelijke elementen op. 72
Volgens Van der Hoeven is het doorwerken van publiekrechtelijke elementen het
gemakkelijkst te onderkennen in gevallen waarin 'overheidsorganen deelnemen aan het
privaatrechtelijk verkeer of normen van privaatrecht schenden.' 73 Omdat het in zijn
opvatting 'niet zozeer de kwaliteit van overheidsorgaan, als wel de strekking der verrichte handeling (is), die beslissend is voor de inhoud of wijze van hantering der toe te
passen normen', 74 kan de publieke taakvervulling door privaatrechtelijke organisaties
in beginsel op dezelfde wijze benaderd warden. Uit de talrijke mogelijke voorbeelden
van privaatrechtelijke org<tnisaties die, hoewel niet - zoals pseudo-particulieren - op
initiatief van de overheid opgericht, met een publieke taak zijn belast, noemt Van der
Hoeven de Stichting Centraal Bureau voor de afgifte van rijvaardigheidsbewijzen, de
bijzondere universiteiten en de ziekenfondsen. 75
Voor de in de hoofdstukken 11 en 12 te bespreken problematiek is van belang,
dat Van der Hoeven er ten volle mee rekening houdt dat in onze samenleving 'overheidshandelen en particulier belang vergaand zijn verweven' en dat 'het rechtsleven
( ... ) zich van een monistische naar een pluralistische gezagsleer beweegt'. 76 Niet alleen
'ingevolge uitdrukkelijke - bijv. wettelijke - opdracht', maar ook 'ingevolge hun feitelijke positie in de samenleving' kunnen anderen dan de overheid een publieke taak vervullen. 77 Elders formuleert Van der Hoeven een criterium, dat aangeeft in hoeverre
publiekrechtelijke normen en beginselen kunnen warden toegepast op de vervulling
van publieke taken door privaatrechtelijke organisaties ingevolge hun feitelijke positie
in de samenleving. 'Het juiste criterium' voor het onderscheid tussen publiekrecht (bestuursrecht) en privaatrecht is in zijn opvatting niet zozeer 'de "aanwijzing" door de
overheid, als wel de aard van de verrichte taak tesamen met de wijze waarop, en de
mate waarin de wetgever en het bestuur de behartiging van die taak regelen en beinvloeden.'78
In hoofdstuk 6 werd betoogd, dat ieder die macht uitoefent over gemeenschapszaken, de plicht heeft, deze macht aan realisering van de algemene vrijheid dienstbaar
te maken. Voor zover dit geschiedt, kunnen andere machthebbers dan de overheid tot
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op zekere hoogte statelijke trekken gaan vertonen. Het criterium van Van der Hoeven
biedt een uitgangspunt voor een verwerking van de problematiek van het machtspluralisme in de rechtsontwikkeling: in de mate waarin de overheid 'pluralistische' macht
regelt en belnvloedt, kan men deze macht, n.et als overheidsgezag, volgens publiekrechtelijke beginselen en normen gaan beoordelen. Tal van overgangsverschijnselen zijn in
onze samenleving waarneembaar, zoals de invloed van de oliemaatschappijen op de energievoorziening in Nederland, die tijdens de Arabische olieboycot van de winter 1973/
1974 de internationale oliedistributie zo aanpasten, dat niet-Arabische olie Nederland
bereikte; in deze periode vond regelmatig overleg tussen Regering en oliemaatschappijen plaats. 79 Een antler voorbeeld bieden de 'straten' in het complex Hoog Catharijne
te Utrecht, dat eigendom is van een particuliere vennootschap, dochteronderneming
van de project-ontwikkelingsmaatschappij Bredero. Volgens een contract met de gemeente Utrecht zijn de voetgangers-traversen en -plateaus niet openbaar in de zin van
de Wegenwet, maar is de eigenaresse wel verplicht deze bij voortduring voor het publiek vrijelijk en zonder enige vergoeding open te houden. so De reo:htstoestand van
deze en dergelijke 'straten' roept vragen op, onder meer in verband met de uitoefening
van de vrijheid van meningsuiting. 81

Conclusie

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 werden aan het beleid - waarvan publiekrecht de
normzijde is - drie facetten onderscheiden:
Het subject: het beleid wordt gevoerd door de publieke gezagsorganisatie van de
samenleving.
Het object: het beleid is gericht op rechtvaardige samenlevingsverhoudingen, die te
zamen de publieke rechtsorde vormen.
De methode: het beleid wordt 'met beleid' gevoerd, d.w .z. in een verstandige bemiddeling tussen principe en concrete situatie.
In aansluiting hierop kan men de volgende structuur in het publiekrecht onderkennen:

Het staatsrecht: het publiekrecht betreffende de organisatie van gezag en vrijheid,
d.w .z. betreffende het subject van het beleid, mede in zijn relatie tot de staatsburgers.
Het oestuursrecht: het publiekrecht betreffende de publieke taakvervulling, hetwelk nader onderscheiden kan worden in:
formeel bestuursrecht, d.i. bestuursrecht betreffende de methode van het beleid
(inclusief de vormen waarin het zich manifesteert) en
materieel bestuursrecht, d.i. bestuursrecht betreffende het object (de inhoud) van
het beleid.
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De overheid bedient zich bij haar publieke taakvervulling mede van privaatrechtelijke
vormen. Daarnaast komt het voor dat oorspronkelijk tot de private sfeer behorende instellingen een aandeel krijgen in de publieke taakvervulling (de 'pluralisme'-problematiek). Voor zover in deze gevallen privaatrechtelijke regels bij publieke taakvervulling
tot gelding komen, ontvangen zij het stempel van de publieke sfeer. Dit zou, al stelt de
jurisprudentie zich nog terughoudend op, bij voorbeeld kunnen meebrengen dat toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur plaatsvindt.
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8

De betekenis van planning

Inleiding
Dit hoofdstuk en de beide volgende hoofdstukken bevatten een paging, de vraag te beantwoorden die aan het slot van hoofdstuk 2 werd gesteld:
Hoe kan de W.R.R. een aandeel hebben in de vorming van het overheidsbeleid op
Zange termijn?
De behandeling van deze vraag zal geschieden in het licht van de bevindingen van de
hoofdstukken 3 tot en met 7. Beleid is de dynamische concretisering van de staatsidee
in activiteiten. Recht is de norm van het gehele overheidsbeleid; dit is - tot in al zijn
onderdelen - juridisch gekwalificeerd. Het andere element van beleid is macht, namelijk
macht die op recht betrokken is, zoals omgekeerd recht macht behoeft om tot gelding
te kunnen komen (hoofdstuk 3). Door beleid komt het recht tot gelding. Dit behoeft
geenszins recht te zijn dat voordien al gepositiveerd was. Rechtsvorming is de normzijde van het dynamisch proces dat beleid heet. De kern van het natuurrecht - de absolute, voor-positieve zin van het recht die met de mens is (op )gegeven - is het respect
voor de vrije menselijke persoon. De nadere bepaling daarvan voltrekt zich noodzakelijk in een concrete historische situatie, die haar stempel op deze concretisering drukt.
De beginselen van het recht zijn als zodanig tevens beginselen van beleid. Beleid is
gezagsuitoefening tot vrijheid (hoofdstuk 4). Omdat recht zich in en door beleid realiseert, kan beleid warden beschouwd als de weg waarlangs het recht in een bepaalde
historische context tot gelding wordt gebracht. De term 'beleid' heeft mede de betekenis van verstandigheid in het oordelen: 'met beleid' oordelen is zo oordelen, dat men
tegelijk aan de beginselen en aan de eisen van de praktijk recht doet. Beleid is, zo bezien, het methodisch beginsel volgens hetwelk het overheidsbeleid tegelijk principieel
en praktisch van karakter zal moeten zijn. Het interpreteren van het beginsel van (het
recht en dus) het beleid, nl. het respect voor de vrije menselijke persoon, is een redelijk proces. Het rationaliteitstype dat hier in het spel is, werd omschreven als 'interpretatieve redelijkheid'; dit type werd onderscheiden van 'berekeningsrationaliteit' en
'intersubjectieve redelijkheid', met dien verstande dat interpretatieve redelijkheid uiteraard de bemiddeling van intersubjectieve gelding behoeft en dus intersubjectieve redelijkheid veronderstelt (hoofdstuk 5).
Het subject van de beleidsvoering is de staat. Het gezag van de staat strekt ertoe,
de algemene vrijheid tot gelding te brengen; de staat is juridisch gekwalificeerd (hoofdstuk 6).
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Het publiekrecht dat de organisatie van gezag en vrijheid in de staat - het subject
van het beleid - regelt, is het staatsrecht. Het publiekrecht dat de procedures en vormen van de publieke taakvervulling - de methode van het beleid - regelt, is het formeel
bestuursrecht. Het publiekrecht dat op de inhoud van de publieke taakvervulling - het
object van het beleid - betrekking heeft, is het materieel bestuursrecht (hoofdstuk 7).

Nadere bepaling van de vraag
De vraag hoe de W.R.R. een aandeel kan hebben in de vorming van het lange-termijnbeleid betreft primair de methode van het beleid. Het antwoord erop zal een scherper
inzicht in het rechtskarakter van het beleid en in de beleidsmatigheid van de rechtsvorming kunnen verschaffen. Naar de norm-zijde genomen wordt een formeel-bestuursrechtelijke vraag behandeld. Deze vraag is nauw verweven met de staatsrechtelijke
vraag hoe - voor wat de plaats van de W.R.R. daarin betreft - het subject van het beleid georganiseerd is, zoals vooral in hoofdstuk 10 zal blijken. Bovendien zal in de
hoofdstukken 11 en 12 aandacht worden geschonken aan de - bij de instelling van de
W.R.R. veronderstelde - mogelijkheid van een relevante beheersing van de maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn door het regeringsbeleid. Hierbij gaat het om
ontwikkelingen, ten gevolge waarvan aan de subject-zijde van het beleid de overheid
haar macht in meerdere of mindere mate moet delen met andere verbanden (machtspluralisme).
Ook aan de Instellingswet W.R.R. kan men deze twee aspecten - het formeelbestuursrechtelijke en het staatsrechtelijke - onderscheiden. Enerzijds regelt zijde organisatie van de W.R.R. als onderdeel van het staatsbestel (wijze van samenstelling, bevoegdheden, relaties tot andere organen), anderzijds zijn aandeel in de publieke taakvervulling (taak en werkwijze ). De aitikelen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 en 13 betreffen het ene,
de artikelen 2, 8.1, 8.3, 8.4, 9 en 14 het andere aspect. Beide aspecten hangen nauw
samen: de wettelijke regeling van de verhouding van de Raad tot andere organen is zowel uitdrukking van de plaats van de W.R.R. in het staatsbestel, als van het beleidsproces in zoverre de methode van het beleid een samenspel van meerdere instanties vereist (zie de artikelen 8.2, 10 en 12). Kennisneming van de Instellingswet geeft overigens slechts een zeer onvolledig beeld hoe het met het staatsrechtelijke en het formeelbestuursrechtelijke aspect van de positie van de W.R.R. gesteld is; veel is immers door
de wetgever aan het beleid van de betrokken organen overgelaten.
Beleid voeren is een redelijk, intersubjectief proces, dat een interpretatie van het
beginsel van elk recht tot inhoud heeft. Het beleidsproces - dat een proces van publiekrechtsvorming is - draagt veelal een geleed karakter (zie hoofdstuk 5). Het voorlopig
eindpunt van dit proces wordt gevormd door de realisering in concreto, bestuur (vgl.
hoofdstuk 7). Bestuur is dus een fase van het beleidsproces. 1 Bij het uitvoeren van beslissingen zijn in het algemeen weer nieuwe beslissingen en dus ook interpretatieve
beoordelingen nodig, zij het binnen het kader van de voorafgaande beslissingen.
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Hoewel beleid en politiek in oorsprong synoniemen zijn, denkt men bij 'politiek'
vooral aan die fasen van het beleidsproces waarin de richting ervan in hoofdlijnen
wordt bepaald, dus de meest principiele beslissingen warden genomen. Alle fasen van
het beleidsproces vertonen het methodische kenmerk van een rekening houden met
principe en praktijk tegelijk, met <lien verstande dat in wat men de politieke fase zou
kunnen noemen het accent ligt op een (nadere) bepaling van de materiele beginselen
betreffende de inhoud van het beleid en van de richting van het beleid in hoofdlijnen,
terwijl in de bestuurlijke fase het accent ligt op activiteiten ter realisering van deze beginselen en hoofdlijnen.
Het aandeel van de W.R.R. in de vorming van het lange-termijn-beleid heeft uiteraard betrekking op de politieke fase van het beleidsproces. Nagegaan zal daarom moeten warden, hoe de W.R.R. als niet politiek verantwoordelijk, 'wetenschappelijk'
adviesorgaan beginsel en praktijk op elkaar kan betrekken. Dit vormt de politieke betekenis van het werk van de W.R.R., waarover hoofdstuk 9 handelt. De Raad heeft
evenwel slechts dan een reeel aandeel in de vorming van het lange-termijn-beleid, indien in het verloop van het beleidsproces zijn adviezen aanleiding geven tot bestuurlijke activiteiten met het oog op de vormgeving aan toekomstige samenlevingsverhoudingen. Daarom zal in hoofdstuk 10 de plaats van de W.R.R. in het beleidsproces besproken warden. 2

Beleid, bestuursrecht en bestuurskunde
Een wisselwerking tussen beginselen en feitelijke situatie is de kern van beleid als methode. Het formeel bestuursrecht heeft als opdracht, deze wisselwerking - in een bepaalde cultuurhistorische context - adequaat te organiseren; het eerste beginsel van het
formeel bestuursrecht houdt dan ook in, dat men in het beleid ( dat naar zijn normzijde
vorming van het materieel bestuursrecht is) een praktische synthese van materiele
rechtsbeginselen en concrete maatschappelijke situatie zal voltrekken. Deze bestuursrechtelijke organisatie van het beleidsproces is zelf ook weer een zaak van beleid. De
bestuurskundige Yehezkel Dror duidt dit beleid ('policy') met betrekking tot 'policymaking' aan als 'metapolicy'. 3 Deze 'metapolicy' - naar haar normzijde: vorming van
formeel bestuursrecht - staat uiteraard evenzeer in het spanningsveld van principe en
praxis. Zij heeft tot inhoud, dat men gestalte geeft aan een praktische synthese van het
zojuist omschreven principe van het formeel bestuursrecht en de concrete bestuurlijke
situatie.
Een voorbeeld, ontleend aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1962, 286),
kan dit wellicht verduidelijken. Alvorens de gemeenteraad tot vaststelling van een bestemmingsplan overgaat (art. 25 jo. art. 10), ligt het ontwerp daarvan gedurende een
maand ter inzage (art. 23). Een ieder kan in deze periode bezwaren tegen het ontwerp
indienen (art. 24). De artikelen 23-25 behelzen de regeling van een fase in het beleidsproces. Het beleidsproces is erop gericht, principes van ruimtelijk beleid (in art. 10 zeer
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algemeen aangeduid met 'een goede ruimtelijke ordening') te concretiseren voor een
bepaald gebied, met de aan dit gebied eigen natuurlijke en maatschappelijke constellatie. Opdat met dit laatste rekening wordt gehcuden, schrijft de wet onder meer voor
dat burgers hun belangen en ideeen naar voren kunnen brengen (en eventueel in beroep
geldend kunnen maken). Art. 23-25 is een stuk formeel bestuursrecht dat met de
andere desbetreffende voorschriften in de totstandkoming van materieel bestuursrecht,
nl. het bestemmingsplan, voorziet. De artikelen 23-25 geven dus een formele regeling
van de vorming van - materieel - beleid.
Daaraan is voorafgegaan, dat de wetgever beleid voerde ten aanzien van de regeling
van het beleidsproces in de ruimtelijke ordening; hij deed dit door formeel-bestuursrechtelijke regelingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening neer te leggen. Daarbij
gold (impliciet) als principe, een synthese van materiele beginselen van ruimtelijk beleid en van de natuurlijke en maatschappelijke constellatie in een bepaald gebied te bevorderen. De taak van de wetgever bestond erin, dit formeel principe te verbinden met
de aanwezige bestuurlijke situatie in Nederland.- Deze situatie omvat onder meer de territoriale organisatie (provincies, gemeenten), de mate van mondigheid van de burgers,
de onder de Woningwet ter zake van het uitbreidingsplan gegroeide situatie en de beschikbaarheid van planologische en ecologische kennis. Resultaat van het door de wetgever ter zake gevoerde beleid (in Drors termen: zijn 'metapolicy') is de formele regeling in de Wet op de Ruimtelijke Ordening ( o.a. art. 23-25).
De betekenis van de bestuurskunde ligt daarin, dat zij de bestuurlijke constellatie
onderzoekt die feitelijk aanwezig of mogelijk is. Haar onderzoeksresultaten kunnen
worden opgenomen in een proces van (her)vorming van formeel bestuursrecht. Dit proces is de normzijde van 'metapolicy'; het berust, zoals gezegd, op een synthese met het
bovenomschreven beginsel van formeel bestuursrecht. Daarbij dient men wel te bedenken, dat de bestuurskunde haar object - menselijk gedrag - van meet af aan als bestuurlijk opvat. Anders gezegd: zij begrijpt haar object als in het licht van dit beginsel meer
of minder zinvolle toedrachten.
Wanneer men onderzoekt, of - in een concrete, historische situatie - de formeelbestuursrechtelijke ordening van het beleidsproces een adequate positivering van het
beginsel van het formeel bestuursrecht is, dient men de aandacht zowel op dit beginsel
als op de concrete bestuurlijke constellatie te richten. Deze constellatie omvat niet
slechts de bestuurspraktijk, maar ook het 'milieu' van het openbaar bestuur. Op goede
gronden vat de hedendaagse bestuurskunde haar object aldus op. 4
Het praktisch op elkaar betrekken van rechtsbeginselen en feitelijke situatie draagt
een juridisch karakter, namelijk als rechtsvorming en rechtsbedeling. Een theoretisch
onderzoek als hier bedoeld naar het aandeel van de W.R.R. in het lange-termijn-beleid
houdt zich eveneens bezig met de betrekking tussen rechtsbeginselen en feitelijke situatie, waarin enerzijds rechtsfilosofische, anderzijds bestuurskundige inzichten betrokken
kunnen worden. Zo'n onderzoek draagt dan ook evenzeer een juridisch karakter,
namelijk als beoefening van rechtswetenschap.
Het aandeel van de W.R.R. in het beleid op lange termijn heeft, zoals uit de ont-
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staansgeschiedenis van de Raad blijkt (zie hoofdstuk 2), veel te maken met dat type
beleid dat men planning noemt, al is het opstellen van plannen geen taak van de Raad.
Daarom zullen de hoofdstukken 9 en 10 worden voorafgegaan door een verkenning
van de betekenis van planning. Met name zal worden nagegaan of (materieel-bestuursrechtelijke) principes en feitelijke situatie bij planning in dezelfde relatie tot elkaar
staan als bij beleid in het algemeen. Een formeel-bestuursrechtelijke ordening van het
planningsproces - en dus ook van het werk van de W.R.R. - zal hier rekening mee moeten houden.
Wat is een plan en wat is planning? In hoofdstuk 2 werd aangegeven dat hieromtrent een enge en een mime opvatting bestaan. In de mime opvatting verstaat men
onder planning doorgaans een activiteit van beleidsvorming efi onder een plan een formulering van het beleid, waarin de doeleinden en middelen stelselmatig aan elkaar gerelateerd zijn. Daarnaast werd een eng planningsbegrip gesignaleerd, dat onder meer in
het rapport van de Commissie-De Wolff is gebezigd. Dit houdt in, dat planning 'wetenschappelijke beleidsvoorbereiding gericht op het bevorderen van een systematisch en
consistent beleid' 5 is, d.w.z. een bijzonder soort kennisverwerving, die in een dienovereenkomstig opgevat plan wordt neergelegd. Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, worden de begrippen 'planning' en 'plan' in deze studie ruim opgevat, dus als politieke
categorieen. Dit maakt een aansluiting op het juridische begrip plan mogelijk.
Uitgaande van een ruim planningsbegrip kan de vraag worden gesteld, wat planning tot een bijzonder type beleidsvorming stempelt. Volgens Dror onderscheidt planning zich van overige beleidsvorming 'by being relatively more structured, explicit, and
systematic, and by presuming to be more rational.' 6 Blijkbaar is er een gradueel verschil tussen planning en overige beleidsvorming, namelijk naar gelang de beleidsvorming meer of minder op een systematische ordening van doeleinden en middelen berust. Planning komt dan neer op een uitgesproken stelselmatige vorming van beleid. De
doeleinden worden niet stilzwijgend aanvaard, maar komen expliciet aan de orde. Men
tracht bewust vorm te geven aan de samenleving, streeft naar een redelijk te verantwoorden overheidsoptreden. Dit veronderstelt, dat het beleid niet al door de loop der
gebeurtenissen is vastgelegd. De mogelijkheid, stelselmatig beleid te vormen, is groter
naar mate de feitelijke bindingen geringer zijn. Vooral het beleid op (tamelijk) lange
termijn lijkt zich voor planning te lenen. Het is dan ook geen toeval, dat volgens het
rapport van de Commissie-De Wolff (integrale) planning (in enge zin) per definitie
planning op langere termijn is. 7
Er zijn dus gradaties in de stelselmatigheid van beleidsvorming. Daarenboven
wordt in de litteratuur gewag gemaakt van een onderscheid tussen programmerende en
geprogrammeerde beslissingen en van een 'Kontinuum von mehr oder weniger programmierten Entscheidungen' (Luhmanns weergave van Herbert Simon). 8 Een beslissing is 'geprogrammeerd' in de mate waarin de inhoud door een andere beslissing wordt
bepaald. Naar mate een beslissing minder geprogrammeerd en meer programmerend is,
veronderstelt zij een groter vertrouwen, aldus Luhmann. Wetgeving is, in tegenstelling
tot wat Luhmann 'Rechtsanwendung' noemt, nauwelijks geprogrammeerd. 9 Ruiter
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past het onderscheid tussen programmerende en geprogrammeerde beslissingen ook toe
op planning, die volgens hem 'bij uitstek programmerend is.' 10 Deze programma's kunnen ofwel een substantieel, ofwel een procedureel karakter dragen. In het ene geval
geven de programma's de inhoud van het beleid aan, in het andere geval de procedure
volgens welke de inhoud vastgesteld zal worden. 11 Het is duidelijk dat planning die een
stelselmatige vaststelling van doeleinden en middelen inhoudt, een programmerende,
substantiele besluitvorming is.
In het licht van wat in hoofdstuk 6 naar voren werd gebracht over de methode van
het beleid roept evenwel de suggestie in de gebruikelijke omschrijving van planning en
plan, als zou het geplande beleid geheel als een afstemming van middelen op doeleinden begrepen moeten worden, bezwaren op. Beleidsdoeleinden kunnen slechts een globale aanduiding van de te realiseren situatie aangeven. Bij de vaststelling van de te verrichten activiteiten en bij de bepaling van de 'middelen' in een plan (zoals bestemmingen in de ruimtelijke ordening) moet men enerzijds zowel met de aan de doeleinden ten grondslag liggende beleidsbeginselen als met beginselen en doeleinden op
antler gebied, anderzijds met de feitelijke verhoudingen rekening houden. Beleidsdoeleinden zijn dan ook veelal niet meer dan intermediaire uitwerkingen van bepaalde
beleidsbeginselen. Bovendien leidt een begrip 'plan' dat de nadruk legt op de doelmiddel-relatie tot een nodeloze discrepantie ten opzichte van plannen in het positieve
recht, waarin veelal slechts 'middelen' zijn aangegeven. Daarom zal 'plan' hier worden
opgevat als een systematische en consistente ordening van door de overheid te voeren
beleid, en 'planning' als de activiteit gericht op het tot stand brengen van zulke plannen.

Planning als oorspronkelijke synthese van beginsel en feit
Als systematische, consistente ordening van het beleid kan een plan in relatief zuivere
vorm een synthese van beginselen en feitelijke situatie in een politiek oordeel inhouden. Bij meer geprogrammeerde besluitvorming als rechtspraak en bestuur vindt deze
synthese plaats tegen de achtergrond van de in wetgeving en planning reeds voltrokken,
meer programmerende syntheses. Planning kan echter ook in meer of minder sterke
mate van andere besluiten afhankelijk zijn, indien ze plaatsvindt in een fase van beleidsvorming, die een voorafgaande vaststelling van doeleinden veronderstelt. Planning
zal met name dan het karakter dragen van een oorspronkelijke, niet in sterke mate geprogrammeerde synthese van beginselen en feitelijke situatie, als het gaat om het beleid
voor (betrekkelijk) lange termijn. Het beleid dat in de naaste toekomst gevoerd moet
worden, ligt in feite hoofdzakelijk vast - door de druk der omstandigheden, door psychische weerstanden tegen radicale veranderingen, door eerder genomen beslissingen.
De beslissingsmarge voor de naaste toekomst is zo smal, dat men de grens nadert van
wat men nog 'beleid' kan noemen. Op langere termijn zijn deze bindingen in beginsel
geringer. Ook de marge voor verschil van inzicht is bij (middel-)lange-termijn-beleid
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veel mimer. Fundamentele politieke tegenstellingen zullen het scherpst tot uitdrukking
komen bij lange-termijn-planning. Om dezelfde reden is de bepaling van de inhoud van
het lange-termijn-beleid als in hoge mate oorspronkelijke synthese van beginselen en
feit voor rechts- en sociaalfilosofisch onderzoek van veel belang. 12

De smalle marge van democratische politiek
Onder deze reeds tot een gevleugeld woord geworden titel heeft J.M. den Uyl de spanning tussen het ideaal van een ingrijpende hervorming der maatschappij en de gebondenheid aan gegroeide structuren aan de orde gesteld. Hierboven is erop gewezen, dat
het beleid voor de naaste toekomst weinig flexibel is. 'Zeker in een hoogontwikkelde
industriele samenleving' - aldus Den Uyl - 'zijn abrupte beleidsveranderingen niet
mogelijk. Men kan niet van het ene jaar op het andel'.e de belastingdruk met 3%van het
nationale inkomen opvoeren. Men kan evenmin van de ene dag op de andere bestuursstructuren grondig omvormen.' Dit noopt tot een politiek van 'marginale veranderingen' .13 In een democratisch bestel, waar het overheidsbeleid het niet zonder steun uit
brede lagen der bevolking kan stellen, is een grate sprang voorwaarts (of achterwaarts)
nog minder denkbaar dan onder een autoritair bewind, al was het maar omdat mensen
aan vertrouwde verworvenheden de voorkeur plegen te geven boven ontwikkelingen
waarvan de afloop in de schoot der toekomst verborgen ligt.
Men kan aan deze stand van zaken uiteenlopende consequenties verbinden. Sommigen menen, dat de parlementair-democratische structuur zozeer aan een ingrijpende
hervorming der maatschappij in de weg staat, dat men deze structuur dient te verwerpen. Zij kiezen voor het conflict, 'voor het isolement en de structurele oppositie' en
aanvaarden onwettige tpiddelen en acties die erop gericht zijn, het parlement buiten
',
'\
spel te zetten. 14 De Marxistisch-Leninistische gedachte van dictatuur van het proletariaa t ligt in deze lijn. 15
Terwijl Den Uyl het ideaal van een ingrijpende maatschappelijke hervorming deelt,
aanvaardt hij 'de democratie als voertuig voor verandering' 16 - en dit niet (althans niet
alleen) omdat de democratische rechtsstaat een geschikt middel is, maar (ook) omdat
hij op zichzelf van grate waarde is. 'De wet is, naar de uitspraak van Tawney, de moeder van de vrijheid.' 17 Dat deze staatsvorm noopt tot wat men 'politiek van compromissen en van de haalbare kaart' noemt, diskwalificeert haar naar het oordeel van Den
Uyl niet: 'de kleine veranderingen (zijn) niet onbelangrijk. De verlegging van het beleid
met tien graden kan uiteindelijk het verschil zijn tussen oorlog en vrede.' 18 Dit standpunt komt erop neer, dat het beleid op korte termijn zijn richting en betekenis ontleent aan het op lange termijn beoogde doel. Het korte-termijn-beleid dient dus te worden ingepast in het lange-termijn-beleid.
Hiertegen kan worden aangevoerd, dat men door de beslissingen - die toch in zo
sterke mate worden gedicteerd door de loop der gebeurtenissen - in een lange-termijnperspectief te plaatsen, de tegenstellingen nodeloos aanscherpt. Achteraf bezien is be-
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leid op lange termijn toch een aaneenrijging van korte-termijn-beslissingen. Doet men
er niet beter aan, de realiteit hiervan te erkennen en de politieke discussie te beperken
tot die beslissingen die nu geeffectueerd kunnen worden?

Incrementalisme en 'comprehensive planning'
Naast de beide door Den Uyl besproken mogelijke reacties op de noodzaak, in een parlementaire democratie een politiek van telkens beperkte veranderingen te voeren, kan
men er dus ook de consequentie aan verbinden <lat men de politieke discussie hiertoe
beperkt. Deze benadering beantwoordt aan een van de hoofdstromingen in de hedendaagse bestuurskunde, namelijk het incrementalisme, naar de titel van een opstel van
Charles Lindblom veelal aangeduid als 'the science of muddling through' (de wetenschap van het er doorheen ploeteren).
Lindblom ziet het incrementalisme als een theorie die zowel realistisch als praktisch relevant is. Realistisch is de theorie, omdat in westerse democratieen het beleid zoals ook Den Uyl constateert - incrementeel (bij stukjes en beetjes) wordt bijgesteld:
'Democracies change their policies almost entirely through incremental adjustments.
Policy does not move in leaps and bounds.' 19 Relevant is de theorie, omdat het naar
het oordeel van Linblom onmogelijk is, zoveel te weten omtrent de effecten van een
fundamentele beleidswijziging, <lat men daartoe op goede gronden zou kunnen besluiten. 20 Hij keert zich met nadruk tegen die andere stroming in de bestuurskunde, die
het wel mogelijk en zelfs geboden acht, het beleid telkens ten gronde te overwegen. Dit
is de richting die 'comprehensive planning' voorstaat. Lindblom vermeldt onder meer
de volgende kenmerken van 'comprehensive planning':
'Clarification of values or objectives distinct from and usually prerequisite to empirical analysis of alternative policies.'
'Policy-formulation is therefore approached through means-end analysis: First the
ends are isolated, then the means to achieve them are sought.'
'Analysis is comprehensive; every important relevant factor is taken into
count.' 21
'Comprehensive planning' is een produkt van de in hoofdstuk 2 besproken decisionistische besluitvormingstheorie. Men maakt een scheiding tussen doeleinden en middelen
van beleid. De middelen worden met behulp van wetenschappelijke informatie geselecteerd op hun geschiktheid om de doeleinden te verwezenlijken. Aldus komt een beleid
tot stand, <lat - in de zin van de in hoofdstuk 5 besproken berekeningsrationaliteit rationeel is. 'Comprehensive planning' heeft als specifiek kenmerk het streven, elke
relevante factor bij de stelselmatige bepaling van een min of meer complex onderdeel
van het beleid in de doel-middelen-analyse op te nemen.
Lindbloms voornaamste punt van kritiek op 'comprehensive planning' stemt overeen met de pragmatische kritiek op het decisionisme (zie hoofdstuk 2). Men kan, aldus
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Lindblom, in werkelijkheid geen scheiding aanbrengen tussen de keuze van doeleinden
en die van middelen. Dit hangt daarmee samen, dat uit de aanvaarding van bepaalde
doeleinden niet rechtstreeks voortvloeit, welk beleidsalternatief de voorkeur verdient.
Beleidsalternatieven verschillen in de mate waarin zij de diverse doelstellingen realiseren. Een alternatief zal steeds gevolgen hebben voor verscheidene doelstellingen. Men
ZOU deze doelstellingen Op een noemer moeten brengen om te kunnen beoordelen of
het alternatief dat meer aan de ene en minder aan de andere doelstelling beantwoordt
de voorkeur verdient boven het alternatief dat minder aan de ene en meer aan de
andere doelstelling beantwoordt. 'Unable consequently to formulate the relevant
values first and then choose among policies to achieve them, administrators must
choose directly among alternative policies that offer different marginal combinations
of values.' 22
Terecht verwerpt Lindblom de scheiding van doeleinden en middelen in 'comprehensive planning'. Hij wijst bovendien op de onmogelijkheid 'to rank (values) when
they conflict with one another, as they usually do.' 23 Daarbij gaat hij, er evenwel aan
voorbij, dat de onmogelijkheid van een eenzinnige bepaling van middelen voortkomt
uit de aard van beleidsdoelstellingen: zulke doeleinden kunnen immers, zoals hierboven is aangegeven, slechts voorlopige concretiseringen van beginselen zijn; de realisering van beleidsdoeleinden ondergaat onvermijdelijk de invloed van beleidsbeginselen
en -doeleinden op antler gebied en van de concrete situatie, waartoe ook het beschikbare middelenarsenaal behoort.
Hoewel beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten inderdaad niet consequent
gescheiden kunnen worden, kan de conclusie van bovenstaande overwegingen niet de
aanvaarding van het incrementalisme zijn. Dit doet tekort aan het principiele karakter
van het beleid, dat ook in een lange-termijn-perspectief tot uiting moet kunnen komen.
Als voordeel van de incrementele methode prijst Lindblom de beperking van het risico
van ernstige fouten aan. 24 Dror wijst op de politieke vooronderstellingen van deze
voorkeur, namelijk dat 'the results of present policies must be in the main satisfactory', en dat de politieke problemen - evenmin als de beschikbare middelen - in
hoofdzaak gelijk blijven. 25 Lindbloms voorkeur voor voorzichtig korte-termijn-beleid
leidt in feite tot een conservatief beleid op lange termijn.
Lindblom kent voorts voor de vaststelling van 'goede' beleidsdoeleinden een doorslaggevende betekenis toe aan de heersende consensus. 26 Zijn passieve houding ten opzichte van de bestaande opvattingen ontmoet bezwaren bij Dror, volgens wie 'agreement should follow examination of the consequences of policy and not be substituted
for it.' 27 Alhoewel het overheidsbeleid zich niet kan losmaken van de heersende consensus, behoeft het beleid inderdaad niet zonder nadere politieke discussie te reproduceren wat men toch al vond. In hoofdstuk 9 zal hierop dieper worden ingegaan.
Dat de marge van democratische politiek smal is, behoeft er niet toe te leiden dat
het lange-termijn-perspectief komt te ontbreken. Ook kleine veranderingen behoren in
dienst te staan van een geleidelijke verwerkelijking van de algemene vrijheid. Deze
kleine veranderingen lijken onbelangrijk; dit verklaart dat men er zo gemakkelijk com-
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promissen over sluit. Grootse veranderingen kunnen echter veelal niet dan langs de weg
der geleidelijkheid worden bereikt. Dit is, in de woorden van Den Uyl, 'marge-politiek,
maar marges gebruiken is soms het verschil tussen een spiraal naar beneden of naar omhoog. Het verschil tussen uitzichtloosheid en perspectief, tussen hoop en wanhoop.' 28
Planning kan, in tegenstelling tot andere typen van beleid, dit perspectief operationeel
maken in een oorspronkelijk principieel-praktisch oordeel, dat niet of slechts in geringe
mate geprogrammeerd is.

Technocratische planning

De technocratische besluitvormingstheorie berust op de valse veronderstelling, dat het
beleid door de loop der gebeurtenissen wordt gedicteerd. 29 Een beroep daarop kan
niet alleen worden gedaan ter legitimering van technocratische besturing, maar kan ook
een alibi voor een passief, conservatief beleid vormen. 30 In beide gevallen wordt het
principieel karakter van elk beleid miskend. Lange-termijn-planning kan erop gericht
zijn, principes tot gelding te brengen, die een belangrijke afwijking van de bestaande
verhoudingen vergen.
Volgens Lompe zijn het vaak diegenen die hun voorstellingsvermogen hebben aangepast aan de dominerende belangen van het gevestigde pluralisme, die beweren dat in
de ge'industrialiseerde samenleving 'Sachzwiinge' aan 'eine alternierende Regierungsweise' in de weg staan. De ideologie van de technocratie is de 'ldeologie der Ideologielosigkeit'. 31 Als men al van 'Sachzwiinge' spreken kan, dan maken deze het nemen van
politieke beslissingen niet overbodig. Integendeel: 'Solche "Sachzwiinge" erfordern
von konsequenter Politik immer wieder neue fundamentale Entscheidungen und sei es
auch nur die Entscheidung, ob man "Sachzwiinge" in Teilbereichen als imperativ akzeptieren will oder nicht.' 32
Planning betekent, dat men de loop der gebeurtenissen juist niet op zijn beloop
laat, maar dat men in de situatie die men aantreft het beginsel van elk recht - en beleid
- meer en meer tot gelding tracht te brengen. Noch het incrementalisme, noch de opvatting van 'comprehensive planning' en evenmin de technocratische planningsopvatting doet recht wedervaren aan wat planning behoort te zijn: beleid tot vrijheid.

Wetenschapsopvattingen
H. R. van Gunsteren heeft in een tweetal artikelen de samenhang tussen wetenschaps-

opvattingen en planningsconcepties aan de orde gesteld. 33 Dat zo'n samenhang bestaat,
is niet verwonderlijk. In hoofdstuk 4 werd erop gewezen, dat de cultuur-historische
context altijd zijn stempel drukt op de ontwikkeling van het positieve recht. Binnen
dezelfde - meer of minder ruim opgevatte - culturele horizon zullen de formeelbestuursrechtelijke organisatie van planning en de opvatting omtrent de praktische
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relevantie der wetenschap een innerlijke samenhang vertonen. Volgens Jiirgen Habermas wordt elke wetenschap geleid door kenbelangen, 'Erkenntnisinteressen'. Aan deze
belangen zou de wetenschap 'nicht nur ihren Antrieb, sondern die Bedingungen moglicher Objektivitiit selber' 34 te danken hebben. Doordat zij evenwel de voorwaarden
van deze objectiviteit niet als zodanig doorziet, vervalt zij volgens Habermas in objectivisme. 35
Habermas onderscheidt drie groepen wetenschappen:
De empirisch-analytische wetenschappen stellen wetshypothesen op omtrent correlerende veranderingen in waarneembare grootheden; hierop kunnen prognoses
warden gebaseerd. Het kenbelang van deze wetenschappen heeft betrekking op
technische beheersing van voorwerpelijke processen. 36
De historisch-hermeneutische wetenschappen trachten de zin van teksten met het
oog op toepassing in de eigen situatie intersubjectief verstaanbaar te maken. Deze
wetenschappen hebben een praktisch kenbelang. 37
De systematische praktische wetenschappen (economie, sociologie, politicologie)
hebben gewoonlijk hetzelfde doel als de empirisch-analytische wetenschappen.
Een kritische sociale wetenschap zal daar volgens Habermas geen genoegen mee
nemen. Zij zal trachten de betrokkenen door ideologiekritiek bewust te maken
van de vastgeroeste afhankelijkheidsrelaties waaraan hun denken en doen onderworpen zijn, 38 om uiteindelijk een 'herschaftsfreien Dialog aller mit allen' tot
stand te brengen. Door 'Selbstreflexion' wordt het subject bevrijd van gehypostaseerde machten. Een emancipatorisch kenbelang kenmerkt deze wetenschappen. 39
Volgens Habermas ontlenen de drie kenbelangen hun inhoud aan de socialiseringsmiddelen waarover de mensheid beschikt: arbeid, taal en macht. De drie kenbelangen
gaan hierop in dier voege terug, dat zij zich bedienen van respectievelijk informaties,
die onze technische beheersingsmogelijkheden verruimen, interpretaties, die een
orientatie voor het handelen in het licht van gemeenschappelijke tradities mogelijk
maken, en analyses - waarbij Habermas aan ideologiekritiek en psychoanalyse denkt
- die het bewustzijn vrij maken. 40 De mens kan, aldus Habermas, door 'Selbstreflexion (...) das Interesse' (kenbelang) 'gewisserm~en einholen, wenn auch nicht
aufheben.' 41 Vandaar, dat volgens Habermas het emancipatorisch kenbelang (mondigheid) op grond van de menselijke natuur prioriteit heeft boven de andere kenbelangen. 'Das Interesse an Miindigkeit schwebt nicht bloB vor, es kann a priori eingesehen werden. Das, was uns aus Natur heraushebt, ist niirnlich der einzige Sachverhalt, den wir seiner Natur nach kennen konnen: die Sprache. Mit ihrer Struktur ist
Miindigkeit fiir uns gesetzt. Mit dem ersten Satz ist die Intention eines allgemeinen
und ungezwungenen Konsensus unmiBverstiindlich ausgesprochen.' Hieruit vloeit het
ideaal voort van een geemancipeerde maatschappij, die de mondigheid van haar leden
realiseert en waarin de communicatie tot een 'herrschaftsfreien Dialog aller mit alien'
ontwikkeld is. 42
Tegen Habermas' hierboven in het kort weergegeven wetenschapstheoretische be-
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schouwingen zijn door Hollak belangrijke bedenkingen geuit. Habermas ziet elk van de
drie wetenschapstypen als onmiddellijke voortzetting van een voor-wetenschappelijke
praxis, die op een der drie onderscheiden socialiseringstypen berust en door een der
drie onderscheiden kenbelangen wordt geleid. Daardoor miskent hij dat de wetenschappen door een theoretische objectivering, niet door een of andere soort praxis geconstitueerd worden. 43
Met het oog op de relatie wetenschapsopvatting - planningsconceptie is vooral het
volgende van belang. Blijkens de sleutelbegrippen 'Selbstreflexion', 'Sprache', 'Mundigkeit' en 'Konsensus' ziet Habermas vrijgemaakte intersubjectiviteit als het orientatieniveau dat past bij de openheid van de menselijke geest. Dit stelt hij tegenover het bij
het technische kenbelang (vgl. de in hoofdstuk 5 besproken berekeningsrationaliteit)
behorende decisionisme. 44 Zoals in hoofdstuk 5 werd uiteengezet zijn intersubjectiviteit en consensus echter wezenlijk niet het laatste woord. Stelt men het niveau van de
taal op zich, dan negeert men die dimensie van de mens waardoor hij zich in zijn taal
en intersubjectiviteit genonneerd weet door de geestelijke openheid die hem juist tot
taal (en zelfreflectie) in staat stelt.
Habermas onderzoekt dus wel de berekeningsrationaliteit en de intersubjectieve
rationaliteit. 45 Doordat hij de van macht bevrijde algemene communicatie verabsoluteert, komt hij echter niet toe aan wat in hoofdstuk 5 'interpretatieve redelijkheid'
werd genoemd, hoewel dit wijdere perspectief in de intersubjectieve rationaliteit reeds
besloten ligt. De 'herrschaftsfreie Kommunikation' zal interpretaties van de gerichtheid
van de mens op het absolute tot inhoud moeten hebben. Bij voorbeeld zal 'herrschaftsfreie Kommunikation' over het recht een discussie moeten zijn, hoe in de concrete
omstandigheden de eerbiedwaardigheid van de vrije, menselijke persoon het beste tot
zijn recht zal kunnen komen. Habermas' versie van de intersubjectieve rationaliteit
draagt een abstract, inhoudsloos karakter. Op dit punt wijst Hollak in zijn preadvies
over 'Kritiese theorie en rechtsfilosofie': waar bij Habermas in de 'Selbstreflexion' het
'speculatieve denken (de "absolute reflectie") toch weer te voorschijn treedt - met als
norm de "Herrschaftsfreie Kommunikation von Allen mit Allen", - daar is ze door haar
formeel, abstract karakter van iedere kritiese zin beroofd.' 46
In geen van de drie door Habermas onderscheiden wetenschapsopvattingen (wat
daar verder ook van zij) wordt de fundamentele betekenis van de interpretatieve redelijkheid onderkend. Alle drie worden kennelijk beheerst door een houding waarbij de
betrokkenheid van de mens op het absolute - dat niet grijpbaar is, maar wel in heel ons
denken en handelen wordt verondersteld - veronachtzaamd wordt, in de vergetelheid
blijft (vgl. Heideggers these van de 'Seinsvergessenheit'). Het lijkt mogelijk hier een verband te leggen met het door Dooyeweerd en Van Eikema Hommes onderscheiden
humanistische grondmotief van natuur en vrijheid. Van Eikema Hommes schrijft hierover: 'het vrijheids- en het natuurwetenschappelijke beheersingsideaal, vormen het
nieuwe, met de renaissance in de nieuwe tijd opkomende religieuze grondmotief van
natuur en vrijheid. Dit nieuwe motief is door Kant met deze termen geformuleerd'. 47
De renaissance kenschetst hij als 'een ten diepste religieuze beweging, waarin de mens
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zichzelf ontdekt in zijn oorspronkelijke, creatieve macht, in zijn vermogen om zichzelf
en zijn wereld in vrijheid te ontwerpen en te beheersen.' 48
Het technische kenbelang ontspruit aan dit grondmotief in zoverre de mens wordt
gezien als het subject dat zichzelf en de wereld beheerst. Het primaat wordt dan toegekend aan de omgang met dat wat men aantreft. De wetenschappelijke omgang daarmee
bedient zich van abstracte begrippen. Dat het de menselijke persoon is die zich in de
wereld verwerkelijkt, blijft op de achtergrond. Waar dit op de voorgrond treedt, ontspruit aan het grondmotief van natuur en vrijheid het praktisch kenbelang. De mens
wordt gezien als degene die zichzelf en zijn wereld in vrijheid ontwerpt. De historische
ontwikkeling van de vrije vormgeving wordt onderkend; vandaar het door Habermas
gesignaleerde besef van de traditie. In de kritische sociale wetenschap wijst men vervolgens erop, dat de traditie tevens op velerlei wijze de vrije zelfverwerkelijking van de
mens fnuikt. De structuren die de mens beheersen zouden door psychoanalyse en
ideologiekritiek ontmaskerd moeten warden: het emancipatorisch kenbelang. In de
'herrschaftsfreie Dialog aller mit allen' lijkt de vrije, menselijke subjectiviteit geheel tot
zijn recht te komen.
Toch is dit niet het geval. Om dit in te zien, moet men de kaders van het grondmotief van natuur en vrijheid doorbreken. Dit grondmotief ziet de mens immers zelf
als het absolute, in plaats van hem te zien als de - krachtens zijn geestelijke openheid wezenlijk op het absolute betrokkene. Pas met dit laatste is de ware aard van de vrije,
menselijke subjectiviteit aangeduid. De geestelijke openheid van de mens toont zich in
de intersubjectieve communicatie. Die communicatie, die altijd in een traditie van
communicatie staat, is wel het medium waardoor zich het absolute - in intersubjectief
geldige, concrete vorm - aan ons toont, maar zij brengt niet het absolute als zodanig
onder ans bereik: een 'zuivering' van de historiciteit van de mens, met alles wat zij aan
'Herrschaft' van tradities impliceert, kunnen ook psychoanalyse en ideologiekritiek
niet realiseren.
Deze (in de metafysica tot wetenschap gemaakte) orientatie op het absolute houdt
geen degradatie in van de menselijke waardigheid, maar juist een erkenning: de mens
wordt erkend als het unieke, krachtens zijn geestelijke openheid op het absolute
betrokken wezen. Dit is in overeenstemming met de aard van de metafysica, die, aldus
Rahner, 'notwendig auch immer gleichzeitig eine Analytik des Menschen' is. 49 In deze
antropocentrische denkvorm 50 wordt niet - zoals in de (vooral klassiek-Griekse) kosmocentrische denkvorm - de kosmos centraal gesteld en evenmin, zoals in de denkvorm van 'natuur en vrijheid', de mens als eigenmachtig beheersend wezen, maar de
mens als degene die door zijn geestelijke natuur op het absolute betrokken is.
Een antropocentrische fundering van de wetenschap erkent de relatieve eigen
waarde van de technische, praktische en emancipatorische orientaties in de wetenschappen. De objectiviteit van de wetenschappen moet echter steeds in relatie tot de
menselijke subjectiviteit warden gedacht.
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Planningsconcepties
Van Gunsteren maakt een globale indeling in 'orthodoxe planning' enerzijds en 'nieuwe
planning' anderzijds. Zijn beschouwingen leren, dat orthodoxe planning samengaat
met een wetenschapsopvatting waarin het technisch kenbelang voorop staat en met een
opvatting van beleidsvorming als centrale beheersmg, en dat nieuwe planning - althans
in een bepaalde variant - samengaat met een wetenschapsopvatting waarin het emancipatorisch kenbelang voorop staat en met een opvatting van beleidsvorming als 'herrschaftsfreier Dialog'. Van Gunsterens onderzoek laat zien, dater een innerlijke samenhang bestaat tussen wetenschapsopvatting, planningsconceptie en staats- en administratiefrechtelijke beginselen. Weliswaar spreekt Van Gunsteren niet uitdrukkelijk over
laatstbedoelde beginselen, maar - zoals hieronder zal blijken - zijn deze verbonden
aan de onderscheiden planningsconcepties. De orthodoxe planning gaat uit van 'de
rationeel/experimentele kennisverwervingsstrategie'. Volgens Van Gunsteren is het
echter 'onwijs', de beleidsvorming geheel op deze strategie te baseren. Volgens hem
zijn er 'vele vormen en bronnen van betrouwbare kennis (bijv. traditie, praktijkervaring, tacit knowledge, openbaring)', die men evenzeer te baat zou kunnen nemen.
Orthodoxe planning gaat uit van de wetenschapsopvatting van het technisch kenbelang
('Verfi.igung'). 51 Hierbij behoort het rationaliteitstype van de berekening, 'de rationaliteit van het rekenen in doelmiddeltermen'. 52 Van Gunsteren introduceert geen
andere wetenschapsopvatting, 53 maar wel een alternatief voor berekeningsrationaliteit,
namelijk 'politieke rationaliteit'. 54 Hierbij heeft hij een variant op het oog van wat
hierboven 'intersubjectieve rationaliteit' werd genoemd (zie hoofdstuk 5). In de
nieuwe planning - met name in de 'communicatieve planning' - treft hij deze aan. Dit
rationaliteitstype veronderstelt 'traditie, "common sense understandings"', 'levensvormen, die de gegeven basis vormen voor elke vorm van rationaliteit en voor de
mogelijkheid van samenhandelen iiberhaupt.' 55 Van Gunsteren brengt deze 'politieke
rationaliteit' in verband met Habermas' gedachte van de 'herrschaftsfreie Kommunikation': 'een communicatiestructuur ( ...) waarbinnen de burgers ( ... ) tot gemeenschappelijke rationele wilsvorming kunnen komen'. 56
Bedenkingen tegen Van Gunsterens voorkeur voor 'politieke rationaliteit' liggen
- na wat eerder omtrent intersubjectiviteit en 'herrschaftsfreie Kommunikation' naar
voren werd gebracht - voor de hand: de politieke discussie kan alleen dan ten voile
rationeel heten als zij wordt gevoerd vanuit het besef dat zij gefundeerd en genormeerd
wordt door de voor-positieve zin van het beleid. Deze voor-positieve zin moet, door
bemiddeling van de intersubjectiviteit, worden ge:interpreteerd (interpretatieve redelijkheid). Hoewel Van Gunsteren dit niet ontkent, wekt zijn betoog sterk de indruk,
dat hij intersubjectiviteit niet als medium, maar als begin- en eindpunt van het denken
ziet. 57 Hij stelt de politiek op zich, verabsoluteert haar - zoals in de 'kritische sociale
wetenschap' van Habermas de 'herrschaftsfreie Kommunikation' verabsoluteerd
wordt -, in plaats van haar te zien als verstandigheid in de vereniging van principe en
feiten. Hij ziet politiek niet als een door haar voor-positieve zin, het respect voor de
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vrije menselijke persoon, genormeerde verstandigheid, maar acht, impliciet, de materieel-bestuursrechtelijke beginselen geconstitueerd door het politieke proces. Zoals
hierboven is betoogd kunnen wij slechts in een intersubjectief proces zoals het politieke proces onze verhouding tot het transcendentale beginsel van elk recht, dat
respect voor de menselijke waardigheid eist, bepalen, maar dat is iets anders dan dit
proces als constitutief voor de inhoud van het beleid te zien. Van Gunsteren schrijft:
'Politiek is gekenmerkt door: pluraliteit, het zoeken naar praktische compromissen,
onderhandelen (geven en nemen is de rationaliteit van de politiek), conflicterende
waarden, doelen en perspectieven, partijdige_ benaderingen van het algemeen belang,
korte-termijn-denken, en incrementele geleidelijke bijsturing van hoog-complexe
systemen van menselijk samenhandelen.' 58 Een veelheid van meningen, partijdigheid,
compromissen en dergelijke zijn kenmerken die politiek ongetwijfeld draagt en moet
dragen. Van Gunsteren verzuimt echter iets te laten blijken van een objectieve genormeerdheid van deze veelheid van inzichten door het niet in zijn gehele draagwijdte
kenbare, maar toch ook niet geheel onbekende beginsel van het recht.
Het orthodoxe planningsmodel gaat van de volgende methode van beleidsvorming
uit: 'De doelen zijn gegeven, het denken is causaal en alomvattend, de rol van planning
is een beperkte en neutrale, de middelen worden gefixeerd, de programmering is
lineair, het planningsproces is het brein (intelligentiecentrum), de uitvoering is gehoorzaam en "stom", succes bestaat in de verwezenlijking van de door het plan beoogde
resultaten.' 59 Deze op beheersing gerichte methode van beleidsvorming is nauw verbonden met het technisch kenbelang, waarvan Habermas zegt dat het op technische
beheersing van voorwerpelijke processen gericht is. De vaststelling van de doeleinden
is, in deze opvatting, 'een zaak van waarde-oordelen of decisionisme'. 60 Terecht acht
Van Gunsteren een dergelijke dichotomie in de oordeelsvorming onhoudbaar: het
gehele proces van besluitvorming draagt een politiek karakter. Toch gaat het te ver, als
hij radicaal de gedachte van de hand wijst van 'publieke organisaties ( ...) gehoorzame
werktuigen zijn die ter vrije beschikking staan van de centrale beleidsinstantie.' 61 Hij
stelt de twee door hem besproken rationaliteitstypes zozeer tegenover elkaar, dat de
waarde van een loyaal ambtelijk optreden onvoldoende uit de verf komt. Het is met de
erkenning van intersubjectiviteit als het medium der politiek geenszins in strijd, sommigen (met name Regering en parlement) als eerst-verantwoordelijken voor het voeren
van politiek aan te wijzen, en anderen (ambtenaren) aan hen ondergeschikt te maken,
ook al is hun werk bepaald niet a-politiek. Op grond van zijn voorkeur voor 'praktische
politieke wilsvorming door Diskurs' 62 bepleit Van Gunsteren 'communicatieve planning', een der vormen van nieuwe planning.
Aan de orthodoxe planningsconceptie beantwoordt een andere organisatie van het
beleidsproces dan aan de conceptie van communicatieve planning. Met deze concepties
zijn uiteenlopende formeel-bestuursrechtelijke beginselen verbonden. Het formeelbestuursrechtelijk beginsel waar orthodoxe planning toe leidt is dat van de neutrale uitvoering van hetgeen door de 'politieke' organen is vastgesteld. Hoewel ambtelijke loyaliteit aan politieke instanties behoudens in extreme situaties geboden is, kan men deze
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verhouding niet als neutrale uitvoering van besluiten zien. Dit zou in strijd zijn met het
voor het formeel bestuursrecht principiele inzicht dat het beleidsproces in zijn geheel
het uitwerken van oordelen is, die in enen aan de materiele rechtsbeginselen en aan de
concrete situatie recht doen. Uiteraard moet de praktijk anders en beter zijn dan het
beginsel van 'neutrale uitvoering' suggereert. Een als mechanistisch bedoelde regeltoepassing kan evenwel tot onrechtvaardigheden leiden doordat tekort wordt gedaan aan
de bijzondere omstandigheden van elk geval ('summum jus, summa injuria') en door
een miskenning van het belang van politieke en bestuurlijke controle (bij voorbeeld
door een hoger niveau binnen hetzelfde orgaan, zoals met de Arob-bezwaarschriftenprocedure beoogd) naast rechterlijke controle op overheidsbesluiten. Nieuwe planning,
vooral communicatieve planning, erkent daarentegen - wat er verder ook van zij - de
aard van politiek (verstandigheid, rekening houden met alle concrete omstandigheden,
alle wensen en belangen) als beginsel van het formeel bestuursrecht.
Ook ten aanzien van de staatsrechtelijke beginselen voor de organisatie van gezag en
vrijheid vertonen de orthodoxe en de nieuwe planningsconceptie belangrijke verschillen. In de orthodoxe planningsconceptie is de besluitvorming geconcentreerd in de
'politieke sfeer': een beperkte groep 'politieke gezagdragers', een elite, is subject van
het beleid. Volgens Van -Gunsteren zijn er 'ten minste twee noodzakelijke voorwaarden
voor succesvolle orthodoxe planning: een betrouwbare basis en een controleerbaar toepassingsveld van de planning en van het plan. Indien, wat meestal het geval is, deze
voorwaarden niet vervuld zijn, tracht orthodoxe planning deze voorwaarden te creeren
door eliminatie van varieteit en pluraliteit. Zo wordt vernietiging van varieteit, met alle
kwalijke gevolgen van dien, een kenmerk van orthodoxe planning.' 63 Een en ander
heeft gevolgen voor de vraag, wie de besluitvorming verrichten. Deze conceptie leidt
volgens Van Gunsteren o.a. tot 'Het belijden van een democratisch credo, maar het
tegengaan van wijdverbreide participatie' en tot 'Het belijden van de vrijheid der burgers om doelen te kiezen, maar het behandelen van individuen en groepen als "operating units" (raderen in een machine ).' 64
Nieuwe - opnieuw vooral communicatieve - planning ziet het subject van de besluitvorming heel anders. De auteurs van deze richting 'zien het cruciale belang van intelligente participatie en van politieke emancipatie (Habermas).' 65 Met Habermas verwoordt Van Gunsteren dit ook aldus: nieuwe planning vergt 'bewustwording en politieke constituering van een "gesamtgesellschaftliches Subjekt" '. 66
Wat betekent dit voor de beginselen van het staatsrecht, waar het immers om het
subject van de publiekrechtelijke rechtsvorming gaat? Uit het orthodoxe planningsmodel vloeit het staatsrechtelijke beginsel van een monarchische of oligarchische constitutie voort, d.w.z. een constitutie waarin het gezag geconcentreerd is bij een bepaalde
persoon (bij voorbeeld een president) of een beperkte groep (bij voorbeeld een Regering en een parlement), die eventueel wel periodiek door verkiezingen worden aangewezen. Uit nieuwe planning vloeit echter het staatsrechtelijke beginsel voort van een
systematische en volledige aanpassing van de gezagsuitoefening aan de publieke opinie
(b.v. door referendum-democratie ).
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Beide organisatieprincipes wijken af van het in hoofdstuk 6 ontwikkelde beginsel
van staatsrecht, dat een evenwichtige vereniging van gezag en vrijheid eist. In de 'orthodoxe' benadering wordt het gezag verabsoluteerd, in de 'communicatieve' conceptie de
als eigenmachtigheid opgevatte vrijheid. Gezag en vrijheid veronderstellen elkaar juist.
Het gezagselement duidt erop, dat de menselijke vrijheid transcendentaal genormeerd
.is en om verder tot ontwikkeling te komen bemiddeling nodig heeft. Zou democratisch
gelegitimeerd gezag slechts passief registreren wat in de publieke opinie leeft, en niet
zelf een bijdrage leveren tot de meningsvorming over de materiele beginselen van recht
en beleid, dan zou het tekort schieten in zijn taak, vorm te geven aan uiterlijke samenlevingsverhoudingen waarin vrijheid heerst. 'Niet het verdwijnen van het Sollen (He"schaft-freie Kommunikation)', aldus Hollak, 'maar haar daadwerkelijke realisatie als
Sollen in de samenleving is critierium voor een "open Society", van een vrije samenleving als gemeenschap.' 67

Planning en staatsvorm
De betekenis die aan planning wordt toegekend, is mede afhankelijk van de visie op de
staatstaak die men heeft. Het gaat hierbij om het object van het beleid, dus om een
visie op de beginselen van materieel bestuursrecht. In de jongste geschiedenis zijn - wat
ooze cultuurkring betreft - afgezien van de rechtse dictaturen drie staatsvormen naar
voren getreden, die zich onderscheiden naar de inhoud van de staatstaak. 68 Met het
verschil in opvatting omtrent de beginselen van materieel bestuursrecht gaan principiele formeel-bestuursrechtelijke en staatsrechtelijke verschillen van inzicht gepaard;
van de laatste komt in dit verband slechts een deel ter sprake. Achtereenvolgens zullen
worden besproken: planning in de liberale rechtsstaat, in de socialistische staat, en in
de sociale rechtsstaat.

Planning in de liberale rechtsstaat
In het laatste gedeelte van de 18e eeuw en in de 19e eeuw deed zich in West-Europa en
de Verenigde Staten sterk het streven naar een constitutionele, liberale rechtsstaat gelden. Dit streven was een reactie op de niet aan wettelijke beperkingen gebonden, vaak
willekeurige bevoogding van de burgerij in de absolute staat. Het bestuur in deze staat
- door Wolff/Bachof als 'polizeistaatliche Verwaltung' omschreven - strekte zijn macht
tot over de persoonlijke levenssfeer van de burgers uit. De idee van de liberale rechtsstaat hield de belofte van bescherming van de individuele vrijheid tegen willekeurige
heerschappij in. 69
Kenmerkend voor de liberale rechtsstaat zijn constitutionaliteit en wetmatigheid.
De wet werd als hoedster van de vrijheid beschouwd, waarbij vrijheid negatief werd
opgevat als keuzevrijheid: de staat diende het domein van de individuele vrijheid te

103

respecteren, hetgeen in grondrechten die in elk geval niet zonder wettelijke grondslag
beperkt zouden mogen warden, gegarandeerd diende te worden. 70 De wet werd daarom beschouwd als de hoedster van de vrijheid van de burger tegenover de overheid,
omdat zij allen aan dezelfde algemene, met instemming van de volksvertegenwoordiging tot stand gekomen normen bindt. De heerschappij van mensen maakt in deze gedachtengang plaats voor de heerschappij van de wet, die vrij is van willekeur en waaraan ook de overheid onderworpen is. 71 Het standpunt, volgens hetwelk wetgeving als
zelfbinding van de burgers vrijheid waarborgt, is afkomstig van Rousseau: 'l'obeissance
a la loi qu'on s'est prescrite est liberte.' 85 De soevereiniteit van de monarch maakt
plaats voor de volkssoevereiniteit; gehoorzaamheid en vrijheid vormen geen tegenstelling meer, zodat 'ces mots de sujet et de souverain sont des correlations identiques
dont l'idee se reunit sous le seul mot de citoyen. m
Het tot de liberale rechtsstaatsgedachte behorende legaliteitsbeginsel ('Prinzip der
GesetzmiiBigkeit der Verwaltung'), houdt in dat elke ingreep in de individuele 'vrijheid'
van de burger, zoals een beperking van zijn eigendomsrecht, op de wet moet berusten
(in de Duitse doctrine het 'Vorbehalt des Gesetzes') en dat aan de werking van een wet
in formele zin niet dan door een andere wet in formele zin afbreuk kan warden gedaan
('Vorrang des Gesetzes'). In hoofdstuk 7 werd er in het voetspoor van De Haan c.s. op
gewezen dat aan de beoefening van het administratief recht ook heden ten dage te vaak
eenzijdig het legaliteitsbeginsel ten grondslag ligt: weliswaar dient dit beginsel als waarborg tegen willekeurige inmenging van de kant van de overheid gehandhaafd te warden,
maar de eigen aard van het administratief recht is niet het waarborgen tegen inmenging, doch het normeren van het actief realiseren door de overheid van de (positief op
te vatten) algemene vrijheid.
Het liberale staatsideaal ging derhalve van een beperkte staatstaak uit: het materieel bestuursrecht zou zo min mogelijk in de maatschappij moeten ingrijpen. De staat
heeft in deze opvatting als voornaamste taak zich dienstbaar te maken aan de 'biirgerliche Gesellschaft' door voor een stelsel van burger1ijk recht te zorgen en hinder (misdaad, brand, overstroming, epidemieen, oorlog enzovoort) van haar af te wenden. De
verhoudingen in de maatschappij zouden vanzelf een toestand van vrijheid vormen;
men vatte vrijheid immers negatief als afwezigheid van dwang op. Ieder zou ongehinderd zijn eigen belang kunnen dienen. Waar overheidsingrijpen ter afwering van hinder
no dig was, zou het qua aard en omvang voorzienbaar moeten zijn. 73
Het is duidelijk, dat planning, als systematische, programmerende vorming van
overheidsbeleid, slecht past in de liberale rechtsstaat, en dat - zoals Horst Ehmke met
betrekking tot de Bondsrepubliek stelt - nog niet zo lang geleden, toen de liberale
staatsidee in West-Europa nog invloedrijker was dan thans, 'politische Planung ( ... ) als
Sunde wider den Geist der Freiheit verpont war'. 74 De liberale rechtsstaat ziet af van
'eigene Umgestaltung der bestehenden Sozialordnung und damit der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit sowie der Lebensrisiken'. 75
Tegenover zo'n 'Umgestaltung', actieve vormgeving aan de maatschappij, staat de
liberale voorkeur voor zelf-regulering van de maatschappij. Men vertrouwt op de 'on-

104

zichtbare hand' van de vrije competitie. Deze van Adam Smith afkomstige gedachte
rust op twee pijlers:
'l. De enige betrouwbare menselijke motivering is het eigenbelang.
2. Het prijs- en marktmechanisme is zodanig dat wanneer een individu zijn eigen belang nastreeft hij "door een onzichtbare hand geleid zal worden om een doel te bevorderen dat hijzelf niet beoogde" - d.i. hij ''werkt no0dzakelijkerwijs er aan mee
de jaarlijkse inkomsten van de samenleving zo groot mogelijk te doen zijn".' 76
Het eigenbelang staat in de theorie van de 'onzichtbare hand' voorop. In deze individualistische gedachtengang wordt de mens als een eigenmachtig wezen gezien, dat
slechts om praktische redenen met anderen rekening moet houden. De mens is niet
wezenlijk, maar slechts bijkomstig ~ciJov 1TO°AL1 Kov. De staatszorg is niet zelf verwerkelijking van de algemene vrijheid, maar slechts een voorwaarde voor de verwerkelijking
door de burgers van hun - negatief, als keuzevrijheid opgevatte - individuele vrijheid.
Ze strekt ertoe, de wederzijdse behoeftigheid van de mensen een zodanig kader te
geven, dat de 'dependance des hommes' (van machthebbers) plaats maakt voor 'dependance des choses'. 77 De liberale staat schiet dan ook tekort in intersubjectieve solida;-ireit.
Vooral in de 20e eeuw heeft de liberale staatsleer een ontwikkeling doorgemaakt,
die tot een minder negatieve opstelling tegenover overheidsingrijpen heeft geleid. In
verband met de plaats van planning in het beleid zijn met name de volgende drie ontwikkelingen van belang.
(I) Allereerst kan het incrementalisme genoemd worden, dat in een bestuurskundige theorie rekenschap tracht te geven van de besluitvorming door een overheid die
wel degelijk actiefvorm geeft aan de maatschappij.
Ook het incrementalistische besluitvormingsmodel, dat - zoals gezegd - met planning niet veel op heeft, gaat van zoiets als een 'onzichtbare hand' uit. Men vertrouwt
erop, dat een competitieve behartiging van het eigen belang door (onderdelen van) departementen, belangengroepen en politieke partijen tot het best mogelijke resultaat zal
leiden. In deze opvatting coordineert 'Bargaining, the Hidden Hand in Government' 78
'de diverse vormen van politiek en ambtelijk eigenbelang ( ...) tot een zinvol geheel.' 79
Dit model berust op het pragmatische ideaal van de wederzijdse aanpassing van divergerende belangen. 80 De descriptieve waarde ervan is onmiskenbaar groot, zoals onder
andere Koopmans' studie van de onderhandelingen bij de opstelling van de begroting
laat zien. 81 Het is ook evident, dat men competitie tussen takken van overheidsdienst
en de ermee verbonden belangengroepen niet kan uitbannen, omdat zij een uitvloeisel
is van de politieke en ambtelijke arbeidsdeling. Volgens het incrementalistische model
is slechts negatieve coordinatie - namelijk door geschillenbeslechting - tussen de takken van overheidsdienst mogelijk. Toch is er een alternatief, dat men positieve coordinatie noemt: een centrale instantie geeft het kader voor de relatief zelfstandige taakvervulling door gespecialiseerde eenheden aan (hierover nader in hoofdstuk 10). Binnen dit kader wordt de arbeidsdeling en de daaruit voortvloeiende competitie als
zinvolle realiteit aanvaard.
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Het incrementalisme is een leer, die het typisch liberale vertrouwen op arbeidsdeling en door een onzichtbare hand gereguleerde competitie wil laten gelden voor de
activiteiten van een reeds lang niet meer typisch liberale overheid. Het gaat ervan uit,
dat de complexe problemen van de samenleving 'organisatorisch, zielmiiBig, methodenmaBig aufspaltbar' zouden zijn, 'so ahnlich wie es Adam Smith und eine groBe Schule
der klassischen Nationalokonomie fiir den Marktmechanismus unterstellten, daB,
indem man nur die einzelnen Interessen sich voll auswirken lieBe, schon das Beste fiir
das Gesamte herauskommt'. 82 Nu echter de hedendaagse staat feitelijk de zorg voor
het actief vormgeven aan de samenleving heeft aanvaard, moet ernaar warden gestreefd
daaraan op zinvolle wijze richting te geven. De descriptieve waarde van het incrementalistische model mag er niet toe verleiden, te berusten in het ontbreken van een
samenhangende, redelijke vormgeving aan de samenleving.
(II) Ben tweede modificatie betreft de aanvaarding van planning in enge zin - kennisverwerving omtrent te verwachten ontwikkelingen op (middel)lange termijn - zonder dat men daarbij tot een bepaling van het voor die periode te voeren beleid komt.
De planning in enge zin onderzoekt, hoe de zaken ervoor zullen komen te staan, als het
huidige beleid en de huidige maatschappelijke ontwikkeling zich gedurende een aantal
jaren zullen voortzetten.
Ben van de terreinen waarop men meerjarenplanning is gaan bezigen, is dat van de
begrotingspolitiek. In de liberale staatsopvatting had de begroting primair de betekenis
dat zij de overheid autoriseert om belasting te heffen (de middelenwet) en geld uit te
geven (de uitgavenbegroting). Dat aan deze autorisatiefunctie van de begroting het primaat werd toegekend, hangt samen met het legaliteitsbeginsel, volgens hetwelk elke
overheidsactiviteit die burgers bindt, een wettelijke grondslag moet hebben ('Vorbehalt
des Gesetzes'), zij het hier niet in de vorm van algemene regels. Om deze reden gold de
invoering van de eenjarige begroting bij de Grondwetswijziging van 1848 83 als een versterking van de liberale rechtsstaat. Naar hedendaagse opvatting kan de belastingwetgeving overigens onafhankelijk van de middelenwet (of - sedert de invoering van de
Comptabiliteitswet 1976 - eventueel middelenwetten) plaatsvinden.
In de loop van de '50er en '60er jaren van deze eeuw heeft men meer oog gekregen
voor de samenhang van de begrotingen voor opeenvolgende jaren. Dit heeft in Nederland en vele andere landen geleid tot financiele meerjarenplanning. Toch blijft men
vaak - in het voetspoor van de liberale staatsidee - aan de autorisatie het primaat toekennen boven het programma van overheidsactiviteiten dat men met de gevoteerde bedragen beoogt uit te voeren; dit geldt - ondanks aanzetten in een andere richting ook nog voor de Comptabiliteitswet 1976.84
De op deze leest geschoeide financiele planning is naar het oordeel van Ehmke
problematisch. 'Sie soll im Interesse vorausschauender Politik in Geld ausgedriickte
Ubersicht iiber die staatlichen Notwendigkeiten und M6glichkeiten schaffen. Solange
sie aber nicht starker aufgabenorientiert ist, lauft der Finanzplan faktisch weitgehend
auf eine Prolongation des jeweiligen Jahreshaushalts hinaus.' 85 Slechts wanneer men de
te vervullen taken, de inhoud van het beleid, vooropstelt, kan financiele meerjarenplan-
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ning een bewuste prioriteitenstelling behelzen. Te onzent legt de Regering sedert 1968
regelmatig meerjarenramingen aan het parlement over. Aanvankelijk waren deze bijna
steeds op extrapolatie gebaseerd; men gaat dan na hoe de begrote bedragen zich op
grond van bestaande trends zullen ontwikkelen. Sedert 1974 berusten de meerjarenramingen echter op beleidsafspraken. 86 Aldus verwijdert de praktijk van de (financiele)
planning zich gaandeweg van de met planning strijdige intenties van de liberale staatsidee.
(III) Een derde modificatie van de planningsopvatting van de liberale rechtsstaat is
uit de nood geboren. Crises dwingen soms de overheid, ook al staat zij een beleid voor
dat de ontwikkeling van de 'bilrgerliche Gesellschaft' in beginsel aan het vrije spel der
krachten overlaat, tot activiteit. Sewandono beschrijft, hoe zich in de dertiger jaren,
ten tijde van de grote economische crisis, een 'sociaal-liberale' stroming uit het traditionele liberalisme losmaakte. Hieraan zijn de namen van Keynes en Beveridge verbonden. Onder de indruk van de crisisnood aanvaardden zij een (meer) planmatige inrichting van de samenleving. 87 Beleidsombuiging wegens crisissituaties is, zoals Etzioni
stelt, een algemeen verschijnsel: 'Policies that are not favored by the more powerful
societal members often are not implemented until an internal crisis (e.g., widespread
rioting) or an environmental one (e.g., war) demonstrate the overdue need for them.' 88
Voor de overheid in een liberale rechtsstaat kan de dreiging van crises die de keuzevrijheid van de burgerij zouden beperken, aanleiding zijn om tot planning in ruime zin
over te gaan. Deze planning draagt dan het karakter van crisispreventie. 89 Zij leidt tot
een marginaal actief ingrijpen in de samenleving. Van een integraal vormgeven is echter
bij crisispreventie geen sprake.
De politieke ontwikkeling in onze cultuurkring heeft de klassieke idee van de liberale rechtsstaat goeddeels achter zich gelaten. Op gemeentelijk niveau bestaat reeds
lang een actieve zorg voor het maatschappelijke leven. 90 Sociale noodsituaties zoals de
crisis van de dertiger jaren en de door de wereldoorlogen veroorzaakte ontreddering
noopten 'die Staatsverwaltung, in zunehmendem MaBe vom bloBen Ordnungsgaranten
zum Leistungstriiger zwecks Daseinsvorsorge und Sozialgestaltung zu werden und zur
Schlichtung des Klassenkampfes zu intervenieren'. 91 Planning is heden ten dage een
alom aanvaard verschijnsel. Zij wordt, aldus Dror, 'regarded favorably even in countries
where the verbal symbol "planning" has unfavorable political and emotional connotations because it has been associated with one particular type of "planned
economy". ' 92
Dror doelt met het laatste op die staatsvorm, waarin de activiteit van de plannende
overheid ten aanzien van de samenleving gepaard gaat met een verlies van de door de
liberale rechtsstaat gekoesterde waarborgen voor het individu: de op de leer van het
communisme gebaseerde socialistische staat. Nadat deze sumrnier is besproken, zal de
aandacht worden gericht op de sociale rechtsstaat, die zich met de groei van de staatstaak uit de liberale rechtsstaat heeft ontwikkeld.
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Planning in de socialistische 93 staat
Aan de klassieke liberale staatsopvatting lag een individualistisch mensbeeld ten grondslag. De vrijheid van de mens zou bestaan in de afwezigheid van bindingen; zorg voor
de ander is een particuliere keuze. De mens is in deze opvatting slechts bijkomstig een
~0ov rro/\ini<bv, zo werd hierboven gesteld. De liberale staat is niet gericht op solidariteit van personen. Geheel anders is het Marxistische mensbeeld, waarop de socialistische staatsopvatting gebaseerd is. Dit stelt de mens als 'Gattungswesen' 94 voor; het
kent aan de eenheid van de 'Menschengattung' het primaat toe. 95 In de liberale staat
bestaat volgens Marx een 'Spaltung zwischen dem besondern und gemeinsamen Interesse.'96 Dit is een uitvloeisel van de arbeidsdeling, die de mensen in een verhouding van
wederzijdse afhankelijkheid plaatst. Er wordt 'kein anderes Band zwischen Mensch und
Mensch iibriggelassen, als das nackte Interesse, als die gefiihllose "bare Zahlung" .' 97
Terecht keert Marx zich tegen de negatieve vrijheidsopvatting van het liberalisme,
die voor het eerst door de Franse revolutie radicaal tot gelding werd gebracht. Marx
geeft deze vrijheidsopvatting als volgt weer: 'Die Freiheit ist also das Recht, alles zu
tun und zu treiben, was keinem andern schadet. Die Grenze, in welcher sich jeder dem
andern unschadlich bewegen kann, ist durch das Gesetz bestimmt, wie die Grenze
zweier Felder durch den Zaunpfahl bestimmt ist. Es handelt sich um die Freiheit des
Menschen als isolierter auf sich zuriickgezogener Monade.' 98 Door deze vrijheid heeft
de burgerlijke prive-eigendom der produktiemiddelen zich kunnen ontwikkelen. Onafwendbaar stevent dit kapitalistisch stelsel op zijn ondergang af. Het proletariaat zal de
macht grijpen, en de produktiemiddelen tot staatseigendom maken. Er zal een overgangsperiode moeten komen, 'deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionare Diktatur des Proletariats.' Op den duur zal de staat afsterven, om plaats te maken
voor de voltooide communistische maatschappijvorm. 'An die Stelle der Regierung
iiber Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen.'99
Het Marxistische streven naar bestuur door de gemeenschap van de produktie staat
in scherpe tegenstelling met de liberale opvatting van de bestuurstaak als de instandhouding van de individuele keuzevrijheid. Voor de liberale rechtsstaat is de wet de kenmerkende rechtsvorm. Voor de wet is ieder gelijk. De wet abstraheert van individuele
verschillen, en brengt ieder individu onder dezelfde abstracte regel. Deze materiele wetgeving is in beginsel zelfbinding van de individuele burgers, die handelen door hun vertegenwoordigers in de vorm van een wet in formele zin.
Marx levert kritiek op dit burgerlijk recht, met name op de abstracte gelijkheid
waarop het gebaseerd is. 'Dies gleiche Recht ist ungleiches Recht for ungleiche Arbeit.
Es erkennt keine Klassenunterschiede an, weil jeder nur Arbeiter ist wie der andre;
aber es erkennt stillschweigend die ungleiche individuelle Begabung und daher Leistungsfahigkeit der Arbeiter als natiirliche Privilegien an. Es ist daher ein Recht der
Ungleichheit, seinem Inhalt nach, wie alles Recht.' 100 Marx bepleit een rechtsstelsel,
waarin de gemeenschap de individuele verschillen niet op hun beloop laat. De gemeen-
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schap dient daar integendeel mee rekening te houden. 'Um ( ... ) diese M~stande zu
vermeiden, miillte das Recht, statt gleich, vielmehr ungleich sein. ( ... ) - erst dann
kann der enge biirgerliche Rechtshorizont ganz iiberschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fahigkeiten, jeder nach seinen
Bediirfnissen ! ' 101
Een overheidsbeleid dat gedifferentieerd is naar gelang de concrete situaties, kan
niet in abstracte regels worden neergelegd. Wel kan het in een plan tot uitdrukking
komen. Daarin kan een toekomstbeeld worden geschetst, en kunnen wegen worden
aangegeven om dit te verwezenlijken. Bij de verwezenlijking daarvan zal men geen
gelijke maatregelen voor verschillende situaties kunnen nemen. Niet de wet, maar het
plan is de rechtsvonn die past bij de materieel-bestuursrechtelijke beginselen van de
socialistische staat. Het actief vorm geven aan maatschappelijke verhoudingen vereist
planning.
Het wekt dan ook geen verwondering, dat planning in de socialistische staten
voorop staat. Zo bepaalt art. 9, lid 3, van de Grondwet van de Deutsche Demokratische Republik van 1968: 'In der DDR gilt der Grundsatz der Planung und Leitung der
Volkswirtschaft sowie aller anderen gesellschaftlichen Bereiche. Die Volkswirtschaft
der DDR ist sozialistische Planwirtschaft.' 102 Wel wordt bij de centrale besturing van
de socialistische plan-economie gebruik gemaakt van 'die materielle lnteressiertheit
und das personliche lnteresse jedes Werktatigen'. Men ziet hierin - met een beroep
op Lenin - een dialectische eenheid van centralisme en democratie. 103 In de Grondwct
van de U.S.S.R. van 1977 is uitdrukkelijk bepaald, dat bij de centrale planning en
besturing van de economie mede gebruik wordt gemaakt van 'economische hefbomen
en stirnulansen' als kostprijs en winst. 104 Langs deze omweg creeert men een zekere
marge voor op eigenbelang gebaseerde individuele economische activiteit. Toch blijft
het overwicht van het centraal bestuur behouden. De collectiviteit is het niveau waarop
de vrijheid gerealiseerd heet te worden. De in het plan opgenomen 'materielle lnteressiertheit' van individuele deelnemers aan het economisch verkeer heeft slechts instrumentele betekenis ten aanzien van een effectieve en volledige realisatie van de plannen.
Het streven de vrijheid met uitschakeling van de bij gezagsuitoefening veronderstelde
inbreng van de rechtsgenoot eenzijdig van bovenaf te organiseren, miskent dat de
vrijheidsverwerkelijking wezenlijk een historische ontwikkeling van samen-handelende
mensen is. Planning in de socialistische staat manifesteert een visie op de mens als
'Gattungswesen', waarbij zijn persoonlijkheid, zijn geestelijk zichzelf-zijn, wordt
miskend.

Planning in de sociale rechtsstaat
Men kan de grondgedachte van de sociale rechtsstaat omschrijven als 'solidariteit van
personen'. In de liberale rechtsstaat ontbreekt het aan solidariteit van personen, in de
socialistische staat schort het aan solidariteit van personen. Het persoon-zijn van de
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mens impliceert samen-zijn, verbondenheid, met andere personen. Vrijheid en solidariteit vormen in de grond van de zaak geen tegenstelling. De niet (negatiet) als eigenmachtigheid, maar (positiet) als geestelijke openheid - ook voor de antler - opgevatte
vrijheid vormt het fundament van de sociale rechtsstaat. De overheid geeft hier actief
vorm aan de samenleving, zonder in een totalitaire bestu~g te vervallen. 'Freedom is'
- naar het bekende woord van Karl Mannheim - 'to be planned.' 105 Planning is het
type beleidsvorming dat bij uitstek past bij de sociale rechtsstaat.
Bij Wolff/Bachof treft men de volgende omschrijving van de sociale rechtsstaat
aan: 'ein Staat, in dem nicht nur, wie im biirgerlichen Rechtsstaat, ein positives objekttives Recht die Staatsorgane und -Glieder ebenso wie die Staatsbiirger bindet (I) und
in dem die Setzung dieses Rechts im wesentlichen einer volksreprasentativen Legislative vorbehalten ist und seine Wahrung durch Gerichte kontrolliert wird (2), sondern
dessen Sinn und Zweck die Herstellung und Erhaltung eines materiellen Rechtszustandes ist (3), und zwar eines solchen, der sich nicht darauf beschrankt, das freie Spiel der
sozialen Krafte in rechtlichen Grenzen zu halten (4), sondern es in bestirnmter Hinsicht zu gestalten (5).' 106
Het legaliteitsbeginsel (I) en het beginsel van de representatieve democratie - voor
zover dit niet reeds in het eerste begrepen is - (2) ontleent de sociale rechtsstaat aan de
- oudere - conceptie van de liberale rechtsstaat. Het kenmerkende verschil ligt besloten
in element 3 van bovenstaande omschrijving, zoals dat negatief in element 4 en positief
in element 5 wordt bepaald. De rechtsstaatsgedachte volgens welke het vrije krachtenspel in de 'biirgerliche Gesellschaft' als privaatrechtelijk rechtsverkeer mogelijk gemaakt en in stand gehouden behoort te worden, moet worden gezien als een doorgangsstadium naar een ontwikkeling van ten opzichte van de menselijke natuur meer
adequate beginselen van materieel bestuursrecht en van beleid (zie hoofdstuk 4).
Volgens deze beginselen behoort de staat actiefvorm te geven aan het maatschappelijk
!even. De hier bedoelde ontwikkeling ligt aan de sociale rechtsstaatsgedachte ten
grondslag, waarin de principiele verworvenheden van de liberale rechtsstaat zijn opgenomen.
De staat is integraal juridisch gekwalificeerd (zie hoofdstuk 3). Het verschil in
principe van materieel bestuursrecht maakt dat de liberale rechtsstaat niet op dezelfde
manier juridisch gekwalificeerd is, en dus niet op dezelfde manier staat is als de sociale
rechtsstaat. Omdat de liberale rechtsstaat niet op (ten opzichte van de menselijke
natuur) adequaat ontwikkelde beginselen van materieel bestuursrecht berust, is hij
- nauwkeuriger bezien - niet in dezelfde mate staat als de sociale rechtsstaat. De
conceptie van de sociale rechtsstaat is de in onze dagen mogelijk geworden adequate
uitwerking van de staatsidee.
Zowel de liberale als de sociale rechtsstaat wil zich op de verwezenlijking van
vrijheid rechten. De vrijheid waar de liberale rechtsstaat zich op richt is keuzevrijheid
in het maatschappelijk !even. De liberale staat realiseert vrijheid buiten zichzelf, in het
'vrij' maatschappelijk verkeer van individuen die hun eigen belangen behartigen. De
idee van de liberale rechtsstaat gaat van een scheiding van staat en maatschappij uit.
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De sociale rechtsstaat realiseert zelf - als staat - in zijn activiteiten van vormgeving
aan de maatschappij de vrijheid, die positief wordt opgevat. Deze staatsidee impliceert
een osmose, een verstrengeling van staat en maatschappij .107
Het algemene principe van het materieel bestuursrecht, <lat de sociale rechtsstaat
kenmerkt, houdt in <lat de staat op zodanige wijze vorm behoort te geven aan het maatschappelijk leven, <lat de mensen er in solidariteit met elkaar tot vrijheid komen. Dit
eerste principe kan in een veelheid van beginselen, met name sociale grondrechten,
worden uitgewerkt en gepositiveerd (vgl. hoofdstuk 4).
Het actief vorm geven ('gestalten') ten aanzien van de samenleving vereist een
beleid dat rekening houdt met telkens verschillende concrete situaties. Zulk beleid laat
zich niet in voile omvang in regels vangen. Regels berusten immers op de overeenstemming tussen vele concrete situaties waarin recht moet worden gedaan. Zij zien af
(abstraheren) van de verschillen tussen die situaties, en geven in een abstracte formulering het rechtsoordeel aan, opdat 'gelijke' gevallen gelijk behandeld worden. Ten
volle gelijk zijn deze gevallen uiteraard niet; de billijkheid vereist dan ook <lat men
door de regels heenkijkt naar de concrete betekenis van de rechtsbeginselen, opdat elke
rechtsbeslissing in concreto recht brengt. Het uitgangspunt blijft echter steeds de
abstracte gelijkheid van gevallen waarvan verondersteld wordt <lat zij zich bij herhaling
kunnen voordoen.
De hoofdlijnen van het beleid <lat de staat voert ten opzichte van de samenlevingsverhoudingen zullen niet door wetgeving in materiele zin - regelstelling - kunnen
worden bepaald, maar zullen een andere formeel-bestuursrechtelijke gedaante moeten
krijgen. Het plan - systematisch maar niet abstract-algemeen van opzet - is de formulering van het beleid die hieraan voldoet. Ter afsluiting van <lit hoofdstuk zal worden
nagegaan welke plaats, in verband met het vorenstaande, aan het plan toekomt in het
rechtsstelsel van een sociale rechtsstaat. 108

Het plan als juridisch begrip
Bulthuis omschrijft het plan 'in a-juridische zin' als 'een beschrijving van toekomstig
samengesteld handelen, <lat gericht is op het bereiken van een tevoren bepaald doel en
waarvan de onderdelen onderling samenhangen en op elkaar zijn afgestemd.' 109 In de
drie monografieen over het plan in het bestuursrecht - van Belinfante, die als eerste het
plan als rechtsfiguur van het bestuursrecht in algemene zin aan de orde stelde, Bulthuis
en Van Eijkern - wordt op grond van een dergelijk algemeen plan-begrip een onderscheid gemaakt tussen (a) plannen zonder rechtsgevolg, (b) plannen waarvan de rechtsgevolgen slechts de overheid raken, (c) plannen met directe, beoogde rechtsgevolgen
voor burgers, en (d) plannen met indirecte, niet beoogde rechtsgevolgen voor burgers.110 Belinfante rekent slechts plannen van de onder c bedoelde categorie tot de
nieuwe, door hem voorgestelde administratiefrechtelijke categorie. 111 Bulthuis acht de
onder a bedoelde plannen rechtens irrelevant, maar ziet wel reeds een verband tussen
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plan en recht als de totstandkoming of de uitvoering van het plan juridisch genormeerd
wordt. 112 Van Eijkern beschouwt in beginsel slechts de plannen, behorende tot de
categorieen b, c en d als juridisch relevant. 113 In zijn bespreking van de institutionele
aspecten - waaronder hij 'de wijze en mate van op het bieden van kwaliteitsgaranties
gerichte ordening van de planwerkzaamheid als element van het openbaar bestuur'
verstaat - betrekt hij echter mede de onder a bedoelde plannen. 114 Ook wijst hij erop,
dat een door een minister aan de Staten-Generaal meegedeeld plan zonder rechtsgevolg
(bij voorbeeld een beleidsnota) een politieke verplichting, onderworpen aan staatsrechtelijk genormeerde verantwoordingsplicht, tot het ten uitvoer leggen van dat beleid
kan doen ontstaan. 115
Voorts is in de bestuursrechtelijke litteratuur gediscussieerd over het rechtskarakter van plannen met directe, beoogde rechtsgevolgen voor de burger. Belinfante
heeft van meet af aan verdedigd, dat het hierbij om een afzonderlijke rechtsfiguur
tussen regeling en beschikking gaat. 116 Bulthuis beschouwt het besluit tot vaststelling
van een plan als een beschikking.11 7 Van Wijk meent dat een plan een bundel beschikkingen is, soms te zamen met een regeling vastgesteld. 118 Koeman ziet in het plan een
wet in materiele zin. 119
De nadruk die aldus gelegd wordt op plannen die tot een juridische binding voor
burgers leiden en op de kwalificatie van deze burgers-bindende rechtshandeling, past
in de traditionele visie op het bestuursrecht (zie hoofdstuk 7). Voor de rechtsbescherming is het onderscheid tussen plannen met en plannen zonder rechtsgevolg
inderdaad van belang. Ook voor zover plannen wegens hun algemene strekking als
bedoeld in art. 2.2 Wet Arob geen beschikkingen in de zin van deze wet zijn, 120
kunnen zij burgers en particuliere rechtspersonen individueel rechtstreeks in hun
belang treffen. Omdat rechterlijke controle haar zin ontleent aan de mogelijkheid van
een confrontatie van het overheidsbesluit met de rechtspositie in ruirne zin 121 van
afzonderlijke burgers en particuliere rechtspersonen - met inbegrip van de bescherming
die zij onder meer aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ontlenen -, is het
wenselijk te voorzien in rechtsbescherming inzake plannen als hiervoor bedoeld. Voor
zover al dan niet wettelijk geregelde plannen echter de richting van het beleid bepalen
zonder gevolgen voor de individuele rechtspositie van particulieren, dient de controle
uitsluitend van bestuurlijke en politieke aard te zijn. Hetzelfde geldt voor regelingen,
die irnmers de rechtspositie van burgers niet (afzonderlijk) veranderen, maar veeleer
definieren. 122
Een beperking van de bestuursrechtelijke relevantie van plannen tot de plannen
die de rechtspositie van particulieren afzonderlijk beinvloeden, strijdt met de in hoofdstuk 7 geformuleerde opvatting van het bestuursrecht als recht betreffende de publieke
taakvervulling. De Haan, Drupsteen en Fernhout, die van een hiermee overeenstemmende visie op het bestuursrecht uitgaan, beschouwen het plan, naast de regeling,
primair als grondslag van het overheidsbeleid. 123 Daarbij gaat het om de inhoudelijke
grondslag van het beleid; voor de rechtsgeldigheid van bestuursbesluiten vormt uiteindelijk de wet in formele zin de grondslag. 124 Omdat de genoemde auteurs het plan
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als inhoudelijke grondslag van het beleid zien, kunnen zij de discussie over het rechtskarakter van het plan als 'vrij vruchteloos' ter zijde schuiven; deze discussie gaat
immers uit van de aard van de aan een plan verbonden rechtsgevolgen. Het plan heeft
in hun opvatting een 'sui generis-karakter', niet wegens de wijze waarop er rechtsgevolgen aan verbonden zijn, maar omdat het 'een programma voor overheidshandelen'
is.12s
De Haan, Drupsteen en Fernhout definieren 'planning' als 'een systematische en
gecoordineerde voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleidsbeslissingen op
basis van een programma van doeleinden en middelen' .126 Niet geheel duidelijk is of
de auteurs hier op de activiteiten rondom plannen of op plannen als formuleringen van
beleid doelen. De vergelijking met de regeling wijst in laatstbedoelde richting, hun
omschrijving van planning als 'wijze van besluitvorming' in eerstbedoelde richting. In
geen van beide gevallen is het zinvol 'uitvoering' als element van 'planning' aan te
merken; wel kan planning een voorafgaande beleidsvaststelling uitvoeren, maar karakteristiek is dan juist haar programmerende functie ten aanzien van verdere uitvoering
van het beleid. Bezwaren tegen het benadrukken van doel-middel-relaties werden
hiervoor reeds genoemd. Het systematische en gecoordineerde karakter van de inhoud
van plannen en, met het oog daarop, van de voorbereiding ervan heeft wel onderscheidende betekenis. In het kader van een op het beleid betrokken visie op het
bestuursrecht kan de eerder in dit hoofdstuk gegeven omschrijving van het plan als een
systematische en consistente ordening van door de overheid te voeren beleid worden
gehandhaafd ten aanzien van het plan als rechtsbegrip. Onder planning kan dan de
activiteit, gericht op het tot stand brengen van zulke plannen worden verstaan. De
betekenis van het plan voor de inhoud van beleid en rechtsvorming is deze, dat het
ordent welke onderling verschillende uiterlijke verhoudingen en/of overheidsactiviteiten, gericht op de realisering daarvan, in hun onderlinge samenhang geboden zijn.
Door de hier bedoelde samenhang heeft het plan een algemene strekking, maar het
onderscheidt zich van de regeling door de differentiatie in concreto; het kenmerk van
abstracte gelijkheid ontbreekt dus. J. Wessel heeft reeds in 1960 in aansluiting op een
boek van Winfried Brohm op dit verschil tussen plan (namelijk het uitbreidingsplan) en
regeling gewezen. 127 Voorts tnerkte hij op, dat - terwijl de rechtsregel tot functie heeft
'het individu tegen een willekeurige bejegening te beschermen' - het (uitbreidings)plan
een 'actief-vormgevende functie' ten aanzien van de toekomst heeft. 128
De Haan, Drupsteen en Fernhout onderscheiden plannen naar hun bestuurlijke en
juridische gevolgen - hun werking - in indicatieve, normatieve en operationele plannen.129 lndicatieve plannen geven 'een aanduiding ( . . . ) van voorgenomen overheidsbeleid, zonder dat de overheid zichzelf of de burgers daaraan in juridische zin
bindt.' 130 Dit betekent dat de overheid het beleid kan wijzigen zonder dat een bij of
krachtens de wet in formele zin omschreven nader besluit nodig is. Het verschil tussen
niet-indicatieve plannen waaruit wel dergelijke juridische bindingen van de overheid,
maar geen rechtstreekse aanspraken voor burgers ontstaan, en indicatieve plannen
waaruit 'politieke' bindingen ontstaan - zoals de door Van Eijkern bedoelde uitspraken
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van bewindslieden met een 'committerend element' 131 -, heeft overigens slechts een
beperkte betekenis. In beide gevallen kan de overheid in zekere mate bestuursrechtelijk
gebonden zijn op grand van algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 132
Nonnatieve plannen doen wel rechten (bevoegdheden) en verplichtingen voor
overheid en/of burgers ontstaan. Zij kunnen echter pas na nadere besluiten, zoals
beschikkingen en overeenkomsten, in concreto warden gerealiseerd. Operationele plannen ten slotte zijn direct uitvoerbaar; het bestemmingsplan biedt daarvan een voorbeeld.133
Slechts een deel van de plannen heeft een wettelijke grondslag. Het onderscheid
van het plan (als norm) ten opzichte van de tenuitvoerlegging van het beleid ligt
besloten in de omschrijving ervan als 'ordening'. Een plan heeft dan ook in zoverre
rechtskarakter <lat het het beleid - <lat als geheel naar zijn norm-zijde juridisch gekwalificeerd is - normeert. De Haan, Drupsteen en Fernhout beperken de juridische kwalificatie van plannen wel tot naar buiten gebrachte plannen. 134 Dit lijkt gerechtvaardigd,
omdat een zuiver intern plan zich niet laat onderscheiden van het beleid zelf, en dus in
de publieke taakvervulling niet als norm van het beleid manifest kan warden.
Niet alle plannen hebben een basis in wetgeving. Een indicatief plan kan, maar
hoeft niet op de wet in formele zin gebaseerd te zijn. Er is wel steeds een regeling bij of
krachtens de wet in formele zin voor nodig om een plan tot een door geldigheidscriteria
gekwalificeerd juridisch besluit te maken, en om de overheid aldus aan een plan te
binden <lat zij slechts op grand van een ander aan geldigheidscriteria gebonden besluit
ervan mag afwijken. Dergelijke planningswetgeving is sterk in opkomst 135 ; als voorbefllden kunnen genoemd warden de Wet op de bejaardenoorden, de Afvalstoffenwet,
het ontwerp Kaderwet specifiek welzijn en het ontwerp van Wet voorzieningen gezondheidszorg.
Behalve om wille van een regeling van de bestuurlijke en juridische gevolgen van
het plan is een wettelijke regeling van het plan met name ook van belang voor een
regeling van de gezagsuitoefening bij de totstandkoming ervan. Gezien de betekenis van
sommige plannen als normerende grondslag van het beleid in de sociale rechtsstaat,
dringt zich de vraag op of deze niet op een met wetgeving in formele zin vergelijkbare
wijze dienen te warden vastgesteld. Dit zal bij voorbeeld geboden kunnen zijn, indien
naar aanleiding van de werkzaamheden van de W.R.R. plannen warden vastgesteld, die
een vormgeving aan toekomstige samenlevingsverhoudingen behelzen. Op deze vraag
zal in hoofdstuk 10 warden ingegaan.

Conclusie
Een plan is een systematische en consistente ordening van door de overheid te voeren
beleid. Vooral indien het op (betrekkelijk) lange termijn betrekking heeft, is de inhoud
ervan doorgaans niet door andere besluiten geprogrammeerd. Het beleid <lat in de
naaste toekomst gevoerd moet warden, ligt daarentegen in feite hoofdzakelijk vast,
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onder andere door de druk der omstandigheden en door reeds genomen beslissingen.
Fundamentele politieke tegenstellingen zullen vooral bij lange-termijn-planning tot
uiting komen. Dit raept de vraag op, of het niet beter en realistischer is, de politieke
discussie te beperken tot de geringe mogdijkheden van korte-termijn-beleid. Een
dergelijk standpunt wordt in het zogenaamde incrementalisme verwoord. Deze opvatting verdient echter geen steun. Kleine veranderingen op korte termijn dienen te
worden geplaatst in het perspectief van een lange-termijn-planning, die zich op het
principe van de vrijheid - het beginsel van elk recht - orienteert.
De wijze waarap de inhoud van zulke 'planning for freedom' (Mannheim) wordt
bepaald, is mede athankelijk van een visie op de politieke oordeelsvorming. 'Orthodoxe'
planning vanuit een centraal besturingspunt is gebaseerd op een wetenschapsopvatting
waarin de technische beheersing van voorwerpelijke pracessen centraal staat; 'communicatieve' planning gaat daarentegen uit van een wetenschapsopvatting die zich op van
macht bevrijde intersubjectiviteit richt. Beide planningsconcepties houden een miskenning in van de functie van authentiek gezag, dat 'bemiddelt' tussen bet niet onmiddellijk te kennen beginsel van elk recht en de opvattingen die leven in de gemeenschap
waarvoor het beleid wordt gevoerd.
De betekenis die aan planning wordt toegekend, wordt mede bepaald door een
visie op de staatstaak. Terwijl de liberale rechtsstaat zich in beginsel negatief tegenover
planning opstelt, gaat de socialistische staat in zijn planning voorbij aan de persoonlijke
verantwoordelijkheid van de leden van de samenleving. In de sociale rechtsstaat, die op
solidariteit van personen is gebaseerd, geeft de staat ter wille van de algemene vrijheid
actief vorm aan de uiterlijke samenlevingsverhoudingen. Het plan is de formulering van
het beleid die zich hier bij uitstek toe leent, omdat het - anders dan de abstract-algemene regeling - ordent welke onderling verschillende uiterlijke verhoudingen en/of
overheidsactiviteiten, gericht op de realisering daarvan, in hun onderlinge samenhang
geboden zijn. Als normerende grandslag van het beleid is het plan, zoals hierboven
omschreven, juridisch gekwalificeerd. Naar gelang van de bestuurlijke en juridische
gevolgen kan een onderscheid worden gemaakt tussen 'indicatieve', 'normatieve' en
'operationele' plannen. Slechts op grand van de wet in formele zin kan een plan een
door geldigheidscriteria gekwalificeerd juridisch besluit zijn, waaraan de overheid aldus
gebonden is, dat zij slechts op grand van een antler aan geldigheidscriteria gebonden
besluit ervan mag afwijken. Wetgeving betreffende planning is niet slechts met het oog
hierap, maar ook voor een regeling van de gezagsuitoefening bij de totstandkoming
ervan van veel belang. De betekenis van planning in de sociale rechtsstaat geeft aanleiding tot de vraag, of de totstandkoming ervan in bepaalde gevallen niet op een met
wetgeving in formele zin vergelijkbare wijze geregeld dient te worden.
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9

De politieke betekenis van het werk van

de W.R.R.

Inleiding
De vraag, hoe de W.R.R. een aandeel kan hebben in de vorming van het overheidsbeleid op lange termijn, wordt in dit hoofdstuk toegespitst op de politieke betekenis
van zijn werk. Aan de hand van de in de eerste Raadsperiode (1972-1977) uitgebrachte
rapporten wordt nagegaan, hoe de W.R.R. als niet politiek verantwoordelijk, 'wetenschappelijk' adviesorgaan beginsel en praktijk op elkaar kan betrekken. In een strikt
decisionistische opvatting moet de wetenschappelijke beleidsadvisering het karakter
dragen van een neutrale informatieverschaffing; de inhoud van het beleid zou in een
zodanige opvatting worden bepaald door irrationele keuzen van politieke gezagdragers.
Het decisionisme in zijn strenge vorm veronderstelt, dat een scherp onderscheid
gemaakt kan en moet worden tussen het cognitieve en het volitieve element in de
beleidsvorming. In het licht van de bevindingen in de hoofdstukken 3-5 kan deze
opvatting niet worden aanvaard. De vaststelling van beleidsproblemen en mogelijke
oplossingen geschiedt altijd al vanuit een politiek 'Vorverstandnis', dat een visie op het
aandeel van het overheidsbeleid in de realisering van de algemene vrijheid behelst.
Evenzo kan een oordeel over de richting van het beleid slechts worden gevormd indien
men, vanuit het hier bedoelde 'Vorverstandnis', inzicht heeft in de concrete handelingssituatie.
Beleid voeren vereist dat in een historisch gegroeide situatie intersubjectief geldige
interpretaties worden gegeven van de betekenis van het beginsel van de vrijheid voor de
vormgeving door de overheid aan samenlevingsverhoudingen. In de beleidsbepaling
'bemiddelen' de dragers van politiek gezag tussen het beginsel van de vrijheid en concrete handelingssituaties (vgl. hoofdstuk 6). In een democratische staat rust deze taak op
gekozen volksvertegenwoordigers en andere door hen gecontroleerde ambtsdragers.
Dat juist gekozen gezagdragers geschikt zijn om deze 'bemiddeling' te voltrekken
hangt daarmee samen, dat interpretatieve redelijkheid gedragen moet worden door
intersubjectieve gelding (hoofdstuk 5). Diegenen in wier ideeen over het beleid blijkens
hun verkiezing de leden van de samenleving zich kunnen herkennen, zullen het beste
in staat zijn voor hun beleid het nodige draagvlak in de samenleving te vinden. Andere
personen en organisaties kunnen in een open samenleving wel participeren aan het
politieke proces, maar verkeren in beginsel niet in een positie waarin zij over de samen-
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leving als geheel gezag zouden kunnen uitoefenen. Toch participeren ook de zeer talrijke onafhankelijke adviesorganen van de centrale overheid 1 aan het politieke proces
door hun visie op een bepaald onderdeel van het overheidsbeleid te geven. Waarom zou
de W.R.R. dan niet zijn politieke visie op lange termijn in adviezen - eventueel met
minderheidsstandpunten - tot uitdrukking mogen brengen?
Nagenoeg alle externe adviesorganen van de centrale overheid hebben voor een
bepaald facet of onderdeel van het overheidsbeleid een beleidsvoorbereidende taak, die
in 'informatieverwerking' en/of 'belangenafweging' kan bestaan. 2 'Adviesorganen zijn
duidelijk voorbeelden van integrerende middelen tussen departementen ( ... ) en het
maatschappelijke veld.' 3 Blijkens een onderzoek van de W.R.R. vervult 56% van de
leden van externe adviesorganen een hoofdfunctie bij maatschappelijke organisaties
(instellingen van wetenschappelijk onderwijs daaronder begrepen), van wie 67%namens
zo'n organisatie in het adviesorgaan zitting heeft. 64% van de adviesorganen heeft in
overwegende mate een vertegenwoordigend karakter. 4 Reeds wegens de tot bepaalde
onderwerpen, sectoren of facetten van het beleid beperkte reikwijdte van de verstrekking van informatie en de belangenafweging door adviesorganen behouden Regering
en parlement hun eigen verantwoordelijkheid voor de beleidsbepaling, al doet zich
veelal een spanning voor tussen die verantwoordelijkheid en het verlangen naar 'samenwerking' en 'overleg'. 5
De verantwoordelijkheden van Regering en parlement enerzijds en van de externe
adviesorganen van de centrale overheid anderzijds zijn gemakkelijk te onderscheiden
indien het adviesorgaan duidelijk een antler, namelijk beperkter gezichtspunt heeft
dan de beslissende overheid. Naarmate het verschil in gezichtspunt geringer is, valt het
moeilijker de eigen verantwoordelijkheid van Regering en parlement tot gelding te
brengen. Het kan dan ook geen verbazing wekken, dat het uitbrengen van een unaniem
advies door de S.E.R. incidenteel tot uitholling van de ministeriele verantwoordelijkheid voor het beleid leidt. 6 De W.R.R. neemt, te zamen met de Raad van State, een
uitzonderingspositie in onder de adviesorganen, aangezien - zoals in de memorie van
antwoord inzake de Instellingswet W.R.R. is opgemerkt - de bevoegdheid van deze
twee colleges niet tot bepaalde beleidssectoren of -facetten is beperkt. 7 De adviezen
van de Raad van State - voornamelijk over wetsontwerpen - warden uitgebracht in een
stadium dat de verantwoordelijke bewindslieden hun standpunt reeds hebben bepaald.
Tot een vervaging van verantwoordelijkheden kan dit echter reeds daarom niet leiden,
omdat de adviezen in de regel niet openbaar worden gemaakt; afgewacht moet worden
hoe het politieke systeem zal reageren op niet-technische adviezen van de Raad van
State, wanneer deze na de totstandkoming en inwerkingtreding van de Wet openbaarheid van bestuur wel zullen worden gepubliceerd.
In de memorie van antwoord is uitdrukkelijk aandacht geschonken aan de relatie
tussen de reikwijdte van de taak van de W.R.R. en zijn bevoegdheden. 'In tegenstelling
tot de W.R.R. en ook tot de Raad van State ( ... ) houden alle overige adviesorganen
zich bezig met bepaalde sectoren of facetten van het beleid. Hoogst zelden komt het
voor dat hun, binnen het begrensde gebied van hun werkzaamheid, uitdrukkelijk terug-
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houdendheid is opgelegd met betrekking tot directe advisering over te voeren beleid.
Bij de W.R.R. is dit wel het geval, maar daartegenover is zijn veld van onderzoek
onbegrensd.' 8 Aan de W.R.R. is onder meer deze 'terughoudendheid' opgelegd om uit
te sluiten 'dat het politieke proces in ons land de ongewenste bei:nvloeding zou ondergaan van een vooringenomen, bevooroordeeld orgaan dat zich daarenboven ook nog
aan politieke controle zou onttrekken.' 9 Er zijn, zo kan hieruit worden afgeleid, twee
omstandigheden die er te zamen toe nopen de Raad te verplichten, terughoudend te
zijn in het geven van politieke oordelen: de onafhankelijkheid van de Raad ten opzichte
van de Regering, en het samenvallen van zijn werkterrein met het regeringsbeleid als
geheel. Een onajhankelijk overheidsorgaan dat vanuit een gezichtspunt dat niet verschilt van dat van Regering en Staten-Generaal adviseert over het te voeren beleid, zou
een onzuiver element kunnen gaan vormen in de politieke discussie.
Tegen deze achtergrond kan men het decisionisme niet volstrekt verwerpen. De
Raad zal met de in de samenleving en in de politieke organen levende opvattingen
omtrent de beginselen van het beleid rekening moeten houden. Daartoe kan men aansluiting zoeken bij de diverse varianten van het decisionistische model, die als volgt
kunnen worden getypeerd. Een variant houdt in, dat de politici eerst over de richting
van het beleid beslissen, waarna de wetenschapsbeoefenaren 'berekenen' wat er dan in
verband met de te verwachten ontwikkelingen gedaan zal moeten worden. Een andere
variant verwacht dat wetenschappelijke beleidsadviseurs op grond van verschillende
beleidsconcepties uitgewerkte beleidsalternatieven aan de politici voorleggen, waaruit
de laatsten kunnen kiezen. Een derde variant gaat ervan uit, dat de wetenschap informeert over de waarschijnlijke ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid; naar aanleiding
van die informatie beslissen de politici over het te voeren beleid.
Al streeft een instelling voor wetenschappelijke beleidsadvisering als de W.R.R.
ernaar, de verantwoordelijkheid van de politieke organen voor de beleidsbepaling te
respecteren, politiek neutraal kunnen de te geven adviezen niet zijn. In de eerste
variant zullen de politieke beslissingen over de richting van het beleid in de mate
waarin meer over de ontwikkelingen bekend wordt, verder moeten worden uitgewerkt.
De tweede variant laat aan de beleidsadviseurs over, welke alternatieve beleidsconcepties worden uitgewerkt (en welke niet), en hoe dit geschiedt. De derde variant berust
onvermijdelijk op een zekere selectie uit de 'volle' werkelijkheid vanuit een voorlopig
inzicht welke problemen voor mogelijk overheidsbeleid van belang zijn.
Dit alles neemt echter niet weg, dat in de werkverdeling tussen W.R.R. enerzijds
en Regering en Staten-Generaal anderzijds bij de vorming van lange-termijn-beleid
accenten kunnen worden gelegd die rekening houden met de aard van de betrokken
organen en hun plaats in het staatsbestel.
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De rapporten van de W.R.R.
De door de W.R.R. (waaronder hier mede de Voorlopige W.R.R. wordt verstaan) in de
eerste Raadsperiode uitgebrachte rapporten leveren een gevarieerd beeld van de wijze
waarop de voor politiek kenmerkende uitwerking van beleidsprincipes in samenhang
met een beoordeling van de handelingssituatie in wetenschappelijke beleidsadvisering
gestalte kan krijgen. Niet alle rapporten zijn in dit verband gelijkelijk van belang. De
Raad heeft ingevolge art. 2 Instellingswet W.R.R. (zie bijlage I), dat in hoofdzaak overeenstemt met art. 2 Instellingsbesluit, een drieledige taak (vgl. hoofdstuk 2), die als
volgt kan warden samengevat:
a informatie verschaffen over ontwikkelingen op langere termijn en beleidsalternatieven aangeven;
b een kader ontwikkelen voor een samenhangend beleid;
c voorstellen doen ter verbetering van toekomstonderzoek, lange-termijn-planning
en coordinatie.
In de eerste Raadsperiode heeft de W.R.R. zestien rapporten uitgebracht. (Daarnaast
zijn in de reeks Voorstudies en achtergronden vijf publikaties verschenen, die door
leden van de Raad en zijn bureau dan wel in opdracht van de Raad zijn geschreven,
maar waarvan de inhoud niet voor rekening van de Raad komt. Voor een overzicht
van het werkprogramma en de publikaties van de Raad wordt verwezen naar het als
bijlage II achterin dit boek opgenomen desbetreffende hoofdstuk van het Verslag
Eerste Raadsperiode.)
De rapporten van de Raad kunnen in een vijftal groepen warden verdeeld:
I.

Adviezen voor een betere voorbereiding van het lange-termijn-beleid.
Nata inzake een meer ge"integreerde beleidsvoorbereiding op langere termijn met
betrekking tot een Europese Unie (Rapport 1, 1974).
Nata inzake een meer ge"integreerde beleidsvoorbereiding op langere termijn met
betrekking tot de structuur van de Nederlandse economie (Rapport 2, 1974).
Nota inzake een meer ge"integreerde beleidsvoorbereiding op langere termijn met
betrekking tot een energiebeleid op langere termijn (Rapport 3, 1974).
Nata met betrekking tot de wetenschappelijke voorbereiding van een ge"integreerd
lange termijn milieubeleid (Rapport 4, 1974).
Nota inzake verbetering van bevolkingsprognoses (Rapport 5, 1974).
Buitenlandse invloeden op Nederland: Internationale migratie (Rapport 7, 1976).
Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en
technische kennis (Rapport 8, 1976).

II. Rapporten inzake de organisatie van en advisering aan het bestuur.
De organisatie van het openbaar bestuur, Enkele aspecten, knelpunten en voorstellen (Rapport 6, 1975).
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Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid (Rapport 11, 1976).
Bxterne adviesorganen van de centrale overheid, Beschrijving, ontwikkelingen,
aanbevelingen (Rapport 12, 1977).
Overzicht interne adviesorganen van de centrale overheid (Rapport 14, 1977).
III. Commentaren op beleidsvoornemens van de Re!(ering.

Commentaar op de Discussienota Sectorraden Wetenschapsbeleid (Rapport 9,
1976).
Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel (Rapport
10, 1976).
IV. Algemene toekomstverkenning.
De komende vijfentwintig jaar, Ben toekomstverkenning voor Nederland (Rapport
15, 1977).
V. Beleidsadviezen.

Maken wij er werk van? Verkenningen omtrent de verhouding tussen actieven en
niet-actieven (Rapport 13, 1977).
Over sociale ongelijkheid, Ben beleidsgerichte probleemverkenning (Rapport 16,
1977).
De onder I genoemde, eerste vijf door de Raad uitgebrachte rapporten (alle van 1974)
strekten blijkens de aanbiedingsbrieven tot uitvoering van onderdeel c van de taakomschrijving. Hierdoor ontstond de indruk; dat de Raad de nadruk zou leggen op adviezen inzake de organisatie van de beleidsvoorbereiding, hetgeen Van Braam aanleiding gaf om te waarschuwen tegen het gevaar van 'functieverschraling' (zie hoofdstuk 2); deze indruk is later onjuist gebleken.
De eveneens onder I vermelde Rapporten 7 en 8 behoren tot een 'project waarin
de Raad aandacht besteedt aan buitenlandse invloeden op de ontwikkeling van de
samenleving op langere termijn.' 10 Als zodanig heeft dit project in beginsel op taak a
betrekking. De Raad heeft blijkens een mededeling in een van de rapporten naar
beperking gezocht. Hij heeft daarom besloten, rapporten uit te brengen over 'deelonderwerpen, waarvan duidelijk is dat zij relevant zijn voor het ( ...) probleemgebied
als geheel.' 11 Het project is in deze vorm niet tot voltooiing gekomen. Het lag aanvankelijk in de bedoeling over zeven deelonderwerpen te rapporteren. 12 De Rapporten
7 en 8 hebben betrekking op twee daarvan, namelijk internationale migratie en beschikbaarheid van technische en wetenschappelijke kennis. In feite strekken de aanbevelingen in deze rapporten voor een belangrijk deel tot het opheffen van tekortkomingen op het gebied van toekomstonderzoek en planning (taak c). Inzake een
derde deelonderwerp, namelijk internationale macht en interne autonomie, is een
onderzoek uitgevoerd dat bij het einde van de eerste Raadsperiode in een vergevorderd
stadium verkeerde en door de nieuw samengestelde Raad in 1978 in de reeks Voorstudies en achtergronden is gepubliceerd. 13
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Uit de bewoordingen van de aanbiedingsbrief bij het onder II vermelde Rapport 6
betreffende de organisatie van het openbaar bestuur kan worden opgemaakt, dat de
Raad het ter uitvoering van taak c heeft opgesteld. Vooral ten aanzien van de decentralisatieproblematiek bevat het rapport echter beleidsadviezen die het kader van deze
taak te buiten gaan, en eerder tot taak a gerekend moeten worden. Een onderdeel
van de in Rapport 6 behandelde problematiek, namelijk de beleidsadvisering, is in de
Rapporten 11 en 14, die een lijst van externe resp. interne adviesorganen van de
centrale overheid bevatten, en in Rapport 12 verder uitgewerkt. Voorts zijn een
achttal in opdracht van de Raad ter zake verrichte studies in een publikatie in de
reeks Voorstudies en achtergronden gebundeld. 14
Onder III zijn een tweetal 'mede op grond van' verzoeken van de Regering 15 uitbrachte rapporten vermeld, die commentaren op beleidsnota's behelzen. Naar hun
inhoud strekken deze rapporten tot uitvoering van taak a.
Het onder IV genoemde rapport bevat de resultaten van het project algemene
toekomstverkenning. Het project is uitgevoerd door een commissie, voorgezeten door
het lid van de Raad J. S. Cramer, die verder bestond uit Raadsleden, medewerkers van
de facetplanbureaus en deskundigen. De doelstelling van het project bestond in 'de
opstelling van een samenhangend toekomstbeeld op de lange termijn voor ons land aan
de hand van het verwachte verloop van een aantal elementen die een beoordeling van
de ontwikkeling mogelijk maken.' 16 De commissie wijst erop, dat het niet om het
gewenste, maar om het verwachte verloop, en niet om een taakstellend, maar om een
verkennend onderzoek gaat. Het onderzoek moet wel relevant zijn voor het beleid,
maar ten aanzien van het beleid zelf is slechts aangenomen <lat het zich op nader aangegeven wijze zal aanpassen aan de veronderstelde ontwikkelingen. 17 De commissie
heeft een tweetal varianten uitgewerkt. Deze vertegenwoordigen niet mogelijke beleidsrichtingen; evenmin gaat het erom, 'toekomstvisies naast elkaar te stellen die bij wijze
van voorbeeld of schrikbeeld aandacht verdienen, maar alleen om recht te doen aan
alternatieven, waartussen op gronden van plausibiliteit geen keuze kan worden gemaakt.'18 De beide varianten verschillen in de veronderstelde groei van de produktie,
te weten in variant A een jaarlijkse groei met 3% en in variant B een geleidelijke daling,
waarbij tegen het einde van de eeuw de jaarlijkse groei tot nul zal zijn teruggelopen. 19
De toekomstverkenning is voor een deel bij beide varianten gelijk van inhoud.
Zowel in het rapport van de commissie - waarvan de inhoud niet voor rekening
van de Raad komt - als in de uitvoerige aanbiedingsbrief van de Raad worden de taken
a en b van de Raad ter sprake gebracht. Of daarmee bedoeld is, dat met dit rapport
mede aan taak b uitvoering is gegeven, is echter niet geheel duidelijk. Blijkens de
memorie van toelichting op het ontwerp-Instellingswet W.R.R. verwachtte men dat
de Regering binnen het in art. 2 sub b bedoelde, door de Raad te ontwikkelen wetenschappelijk gefundeerde lange-termijn-kader haar lange-termijn-doelstellingen zou
kiezen en er - zowel bij de beleidsvoorbereiding als bij de behandeling van afzonderlijke beleidsvoomemens - haar korte- en middellange-termijn-doelstellingen aan zou
toetsen. 20
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Voorafgaande aan de instelling van de commissie algemene toekomstverkenning
is enige tijd gewerkt aan een integraal model voor de lange termijn, dat als instrument
van verkennend toekomstonderzoek zou dienen. Deze opzet, die aan taak b doet
denken, bleek echter te ambitieus. Geconcludeerd werd dat zo'n model slechts ontwikkeld zou kunnen warden aan de hand van ervaring met een inhoudelijke toekomstverkenning.21 Het project algemene toekomstverkenning is vervolgens opgezet ten
einde 'informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beinvloeden, voorzover deze uit een oogpunt van overheidsbeleid, van
belang zijn of kunnen zijn' 22 (vgl. taak a). Het project werd mede als een experiment
gezien; daarom heeft de Raad reeds in 1976 een interne werkgroep ingesteld met de
taak het project te evalueren. 23 De in december 1977 uitgebrachte evaluatie-nota van
de Raad noemt de mogelijkheid van een modelmatige toekomstverkenning slechts
terloops. 24 De aanbevelingen voor het nieuwe werkprogramma zijn onder meer gericht
op een andere opzet van een eventuele nieuwe toekomstverkenning; zo wordt gesuggereerd, alternatieve beleidsopties te presenteren. 25
Uit een en anqer kan warden afgeleid, dat het ontwikkelen van een kader in de zin
van taak b (zoals in de memorie van toelichting nader omschreven) nog niet binnen het
bereik van de W.R.R. ligt. Het rapport 'De komende vijfentwintig jaar' is - aldus
uitdnikkelijk de aanbiedingsbrief van de Raad - 'niet primair uitgewerkt met het oog
op het formuleren van beleidsaanbevelingen', al stelt het 'wel de noodzaak van anticiperende politieke besluitvorming in het licht en bevordert het aldus de voorbereiding
van toekomstgericht overheidsbeleid.' 26
Als beleidsadviezen kunnen de onmiskenbaar op taak a betrekking hebbende,
onder V vermelde grate rapporten warden aangemerkt, die de W.R.R. tegen het einde
van de eerste Raadsperiode heeft uitgebracht over de verhouding tussen actieven en
niet-actieven ( onder meer voor het werkgelegenheidsbeleid van belang) en over de
verdeling van onderwijs, arbeidskenmerken, inkomen, vermogen en macht. In de reeks
Voorstudies en achtergronden zijn de verslagen van een deel van de ten behoeve van
laatstgenoemde rapporten uitgevoerde onderzoeken gepubliceerd. 27

Aanpak van het probleem
Het werk van de W.R.R. heeft politieke betekenis waar hij materiele beleidsbeginselen
en een beoordeling van de situatie waarin beleid gevoerd zal worden, op elkaar betrekt.
Politieke betekenis hebben vooral de volgende elementen van het werk van de Raad:
de selectie van probleemvelden en knelpunten in verband met de vaststelling van
de noden van de samenleving en de afbakening van de taak van de overheid;
de bepaling van de inhoud van de aan te geven mogelijkheden voor beleid.
Bij de vervulling van taak c - en vermoedelijk ook bij die van taak b - speelt slechts het
eerste element. Het lijkt aannemelijk dat dit ook voor taak b geldt. De aanbevelingen
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van de Raad uit hoofde van taak c zijn immers gericht op de organisatie van de beleidsvoorbereiding en de beleidsvorming, waarvan de doelmatigheid mede door de aard en
omvang van de door de overheid te verrichten taken wordt bepaald, en op nader onderzoek met het oog op het op bepaalde terreinen mogelijk te voeren beleid. Bij de
vervulling van taak a omvat het werk van de Raad daarentegen beide elementen.
Omdat de positie van de W.R.R. in het staatsbestel niet toelaat dat hij geheel op
eigen gezag uitmaakt, welke materiele beginselen aan zijn adviezen richting zullen
geven, moet hij zich in belangrijke mate richten naar 'gegeven' orientatiepunten. Als
zodanig komen allereerst bestaande beleUJsopvattingen van Regering en Staten-Generaal
in aanmerking. Het eerste element van het werk van de Raad kan echter ook een
a-politieke bezigheid lijken, namelijk als men kan laten zien dat de omstandigheden tot
een bepaald beleid dwingen, omdat anders de zaak in het honderd loopt. In de Duitse
litteratuur spreekt men in dit verband van 'Sachzwiinge' (vgl. hoofdstuk 8). Ten slotte
is het mogelijk, dat de Raad zich kan orienteren op een consensus in de publieke
opinie over bepaalde aan het beleid ten grondslag te leggen principes.
In Rapport 2 bij voorbeeld hanteert de W.R.R. orientatiepunten van elk van de drie categorien.
Volgens de Raad is er 'behoefte aan een algemene beleidsnota die aangeeft welke ontwikkeling van
de economische structuur van ons land de regering wenselijk acht'.28 Hierbij zou aandacht geschonken moeten worden aan een zevental probleemvelden. De Raad beroept zich, waar hij deze
probleemvelden aangeeft, onder meer op bepaalde eerder door de overheid aangegeven uitgangspunten van beleid (zie a - regionale spreiding), op punten die in de publieke discussie· naar voren
zijn gekomen, namelijk de neiging 'ook op kleinere schaal aandacht te schenken aan de gevolgen
voor de directe omgeving ("leefbaarheid")' en het verlangen, milieuverontreiniging tegen te gaan,
dus een zekere consensus (zie a - inrichtingsbeleid en b - milieubeheer), en op een feitelijke ontwikkeling die ertoe dwingt, een bepaald beleid te voeren, namelijk de 'dreigende - of althans door
velen gevreesde - uitputting van bepaalde grondstoffen', dus 'Sachzwiinge' (zie c - beschikbaarheid van grondstoffen).29

Hieronder zal exemplarisch aandacht worden geschonken aan de plaats die elk van
deze typen orientatiepunten inneemt in de onder I, II en III genoemde rapporten van
de Raad. Daarop volgt een analyse van de benadering van beleidsprincipes in de onder
V genoemde grote rapporten, die de Raad tegen het eind van zijn eerste zittingsperiode
heeft gepubliceerd.

Beleidsopvattingen van Regering en Staten-Generaal als orientatiepunt
Waar de Raad zich orienteert op beleidsopvattingen van Regering en Staten-Generaal,
komt de in het decisionistische model beoogde scheiding van. verantwoordelijkheden
het duidelijkst tot uiting. De beleidsopvattingen fungeren dan als gezaghebbende
beslissingen of decisies over de richting van het beleid, die aan de 'wetenschappelijke
advisering' voorafgaan; in de inleiding tot dit hoofdstuk werd deze benadering aangeduid als de eerste variant van het decisionistische model.
De in art. 2 sub a Instellingswet W.R.R. omschreven taak van de Raad omvat het
aangeven van beleidsalternatieven - de tweede variant van het decisionistische model.
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Toch werkt de Raad slechts zelden met uitgewerkte beleidsalternatieven. In Rapport 6
zijn drie decentralisatie-modellen gepresenteerd, maar de Raad heeft zich er niet toe
beperkt deze als keuze-mogelijkheden aan de Regering voor te leggen; hij heeft het
integendeel mogelijk geacht, zelf een voorkeur voor een van deze modellen te ontwikkelen. In Voorstudie 2, 'De emancipatie van de vrouw', komen wel alternatieven naar
voren. Verderop in dit hoofdstuk, bij de bespreking van de normatieve toekomstverkenning, wordt op dit punt nader ingegaan.
Niet alleen in de reeds genoemde nota inzake de structuur van de Nederlandse
economie (Rapport 2), maar ook op verscheidene andere plaatsen refereert de W.R.R.
zich aan beleidopvattingen van - met name - de Regering. 30 In de Rapporten 6 en 10
spelen deze uitgangspunten een rol in een substantieel betoog omtrent het te voeren
beleid.
Rosenthal heeft in zijn kritiek op het zesde rapport het volgende verwijt tot de
Raad gericht: 'Of planning en coordinatie in iedere situatie onbeperkt nagestreefd
moeten warden (planning op lange termijn is beter dan planning op korte termijn;
hoe meer coordinatie, hoe beter) wordt niet aan de orde gesteld.' 31 Kottman en
Kastelein stellen daar tegenover, dat de beleidskeuze voor meer coordinatie al gemaakt
was, nu de Raad 'uitgaande van bepaalde gekozen beleidsuitgangspunten wetenschappelijk gefundeerde adviezen dient te geven.' 32 Inderdaad wijst de Raad erop, dat
blijkens - toen nog het ontwerp van - de Instellingswet W.R.R. van hem verwacht
wordt dat hij zal adviseren inzake het verbeteren van communicatie en co6rdinatie
bij de lange-termijn-planning (taak c). Hij acht zich hierdoor 'verplicht ( ... ) aandacht
te besteden aan de organisatie van het openbaar bestuur van Nederland.' 33 Dat de
Raad hieraan niet alleen de thematiek, maar ook de richting van zijn onderzoek ontleent, blijkt even verderop: 'De Raad brengt deze nota derhalve uit omdat hij van
oordeel is dat, wil de planning op lange termijn en een gecoordineerde beleidsvorming
een reele kans krijgen, in ieder geval een aantal tekortkomingen in de bestuurlijke
organisatie moeten warden opgeheven.' 34
Bij de uitwerking van zijn advies combineert de Raad de hierboven bedoelde,
door de wetgever 'gekozen' uitgangspunten zowel met consensuele criteria als met de
zich opdringende oplossingen voor knelpunten ('Sachzwiinge'). 35 Op consensus berusten met name de (hieronder nader te bespreken) algemene 'uitgangspunten' of
'criteria' van het rapport: democratie en doelmatigheid. 36 In de alinea die de Raad
wijdt aan het verlangen naar een politiek kabinet van de Minister of iets dergelijks,
wordt blijkbaar op orientatiepunten van de drie onderscheiden typen in onderlinge
samenhang een beroep gedaan: 'De indruk bestaat dat het de Ministers veelal ontbreekt aan de voor het dragen van hun collectieve verantwoordelijkheid noodzakelijke
ondersteuning. Dit geldt dan bij de voorbereiding van stukken voor de Ministerraad
of een onderraad die niet of slechts zijdelings betrekking hebben op het beleidsterrein
van het eigen departement. Men kan dan ook begrijpen dat de laatste tijd stemmen
opgaan om in deze ondersteuning te voorzien.' 37 Het vertrekpunt is een in ons staatsbestel neergelegde 'decisie': de collectieve verantwoordelijkheid der leden van de
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Ministerraad (kabinetsprincipe). Deze verantwoordelijkheid komt in het gedrang, zoals
de Raad in het voorafgaande heeft geadstrueerd. Ondersteuning is dus een 'Sachzwang'.
Dat hierin voorzien moet warden, is een zaak waarover weliswaar nog geen consensus
bestaat, maar die in de publieke opinie in elk geval zoveel aandacht krijgt, dat de Raad
hiervan gewag meent te moeten maken. In de passage waarin de Raad adviseert, de
taakomschrijving van de Raad voor de Territoriale Decentralisatie te verruimen 38 warden eveneens argumenten ontleend aan alle drie typen orientatiepunten: coordinatie
van het beleid van de centrale overheid ten opzichte van lagere organen is het door de
wetgever meegegeven uitgangspunt, het ontbreken van adequate beleidsvoorbereiding
en -advisering het knelpunt, democratie en doehnatigheid de consensuele bepaling van
het doel van de voorgestelde oplossing. 39
In het commentaar op de Contourennota (Rapport 10) ontwikkelt de Raad zijn
- niet geringe - kritiek door middel van een onderzoek naar de consistentie van de nota
met:
de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs40 ;
de eigen uitgangspunten van de nota41 ;
de stand van de onderwijswetenschap42 ;
andere - ook niet op onderwijsgebied gelegen - beleidsnota's43 •
Deze manier van werken stelt de Raad in de gelegenheid, zich van een zelfstandige
principiele beoordeling te onthouden. Onvermijdelijk draagt de uitwerking die hij aan
de uitgangspunten van de diverse nota's geeft, wel een principieel karakter. Wanneer de
Raad zich minder terughoudend had kunnen en willen opstellen ten aanzien van de
materiele beginselen van beleid, had hij het wellicht niet gelaten bij de constatering dat
er een discrepantie bestaat tussen de plaats die de waarde van 'pluriformiteit' inneemt
in de Nota Massamediabeleid en het (nagenoeg) zwijgen van de Contourennota over
pluriformiteit. 44 In hoofdstuk 7 van dit rapport heeft de Raad zich echter wel begeven
in een analyse van de betekenis van de waarde van persoonlijkheidsontplooiing voor de
verhouding tussen 'het georganiseerde leven in schoolverband' en 'het "al doende
leren" ' 45 (zie onder).
In Rapport 12 over exteme adviesorganen van de centrale overheid orienteert de
Raad zich bij enkele beleidsaanbevelingen op het geldende recht. Zo wijst hij erop,
dat slechts 39% van de permanente exteme adviesorganen overeenkomstig art. 87
Grondwet bij (bedoeld is blijkbaar: bij of krachtens) de wet is ingesteld. 46 De Raad
verbindt hieraan niet de conclusie, dat de Grondwet op dit punt verandering behoeft,
maar dringt erop aan, haar na te leven; zelfs acht de Raad instelling bij wet gewenst
voor organen die niet onder art. 87 vallen. 47 Deze aanbevelingen hebben echter een
grond die niet opgaat in het feit dat art. 87 positief recht is: de Raad hecht waarde
aan de strekking van het artikel, namelijk het mogelijk maken van parlementaire
controle, 48 hetgeen een eis van democratie is. 49
Ook het advies van de Raad, ambtenaren niet als gewoon lid in exteme adviesorganen op te nemen, maar als adviseurs of waamemers toe te voegen, berust op
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argumenten, ontleend aan het geldende recht: de opneming van ambtelijke stemhebbende leden leidt tot ondoorzichtigheid ten aanzien van de ministeriele verantwoordelijkheid en sluit de toepasselijkheid van de beoogde Wet openbaarheid van
bestuur uit 50 ; ook hier speelt op de achtergrond de wenselijkheid van democratische
controle. De Raad ziet deze aanbeveling voor wat betreft het openbaarheidsaspect
overigens - blijkens zijn mededeling dat dit standpunt in de memorie van toelichting
op het ontwerp van Wet openbaarheid van bestuur ook door de Regering wordt
ingenomen51 - zelf eerder als een ondersteuning voor een bestaand beleidsvoornemen
dan als een nieuw element van het beleid.
Hoezeer het ook juist is dat de Raad zich - gegeven zijn plaats in het staatsbestel
- orienteert op de beleidsopvattingen van Regering en Staten-Generaal, het is niet zo,
dat daarmee de politieke fase ten einde is en de neutrale wetenschappelijke advisering
haar gang kan gaan. Eenzinnige 'keuzen' die een complex stuk beleid afdoende zouden
bepalen al voordat het is uitgewerkt, bestaan niet. Beleidsadvisering is een fase van het
beleidsproces en deelt in zijn methodische vereisten: het voortdurend op elkaar betrekken van principes en concrete constellaties. Het leven van de W.R.R. is intussen
beter dan de leer van de Instellingswet. Hierop wijst reeds het feit dat de W.R.R., in
overeenstemrning met de methode van het beleid, decisies, consensuele uitgangspunten
en 'Sachzwiinge' op elkaar betrekt. Ook toont hij er oog voor te hebben, dat zich
interpretatieproblemen voordoen bij de hantering van gezaghebbende decisies. 52

Beleid waartoe de omstandigheden dwingen
Op tal van plaatsen stelt de W.R.R., dat de omstandigheden ertoe dwingen een bepaalde richting aan het beleid te geven ('Sachzwiinge'). In Rapport 2 betreffende de
structuur van de Nederlandse economie worden beleidsconsequenties verbonden aan
de eventuele 'uitputting van bepaalde grondstoffen'. 53 Voorts doet zich volgens de
Raad de noodzaak voor, het onderwijsbeleid ten aanzien van de eige~ bevolking en het
toelatingsbeleid ten aanzien van gastarbeiders, die te zamen het aanbod op de arbeidsmarkt be!nvloeden, enerzijds en het beleid ten aanzien van de econornische structuur,
dat de vraag be!nvloedt, anderzijds op elkaar af te stemmen. 54 In Rapport 3 betreffende het energiebeleid is eveneens op verscheidene plaatsen sprake van een beleid,
waartoe de omstandigheden dwingen. 55 Ook bij de territoriale indeling, die in Rapport
6 over de organisatie van het openbaar bestuur aan de orde is, spelen 'Sachzwiinge' een
rol: kleine gemeenten zouden 'vaak niet in staat (zijn) te voldoen aan de toenemende
eisen van ge:integreerde beleidsvoorbereiding, en kunnen ( . . .) soms onvoldoende
tegenspel bieden tegen grote maatschappelijke organisaties, zoals projectontwikkelingsmaatschappijen, grote bedrijven en dergelijke.' 56 In Rapport 7 betreffende internationale migratie wordt in wezen slechts geattendeerd op de verstrekkende consequenties
die omvangrijke migratiestromen kunnen hebben 'voor de arbeidsmarkt en de sociale
verhoudingen in ons land, en op langere termijn voor de bevolkingsontwikkeling en

126

voor onze cultuur. Op deze gronden pleit de Raad 'voor een versterking van de op
mogelijke toekomstige ontwikkelingen gerichte beleidsvoorbereiding ter zake van de
internationale migratie.' 57 Ook de aanbevelingen in Rapport 8, dat de beschikbaarheid
van wetenschappelijke en technische kennis behandelt, worden min of meer als noodzakelijkheden gepresenteerd. 58 In Rapport 12 vormt de onoverzichtelijkheid die het
gevolg is van de groei van het aantal externe adviesorganen een argument om te adviseren tot terughoudendheid bij de instelling van nieuwe adviesorganen; daarbij speelt
echter ook een consensueel criterium een rol, namelijk dat democratische controle
mogelijk moet zijn. 59
In zijn commentaar op de Contourennota (Rapport 10) beroept de W.R.R. zich
slechts sporadisch op omstandigheden die tot een bepaald beleid nopen. In hoofdstuk
6 ('Een macro-economische kostenraming') gaat hij na onder welke voorwaarden de
plannen financieel uitvoerbaar zijn. 60 Het is duidelijk, dat in dit en in andere gevallen
het volstrekt gerechtvaardigd en voor het voeren van beleid onontbeerlijk is, op omstandigheden te wijzen die tot een bepaald beleid dwingen. Het signaleren van 'Sachzwiinge' is dan niet anders dan het naar voren brengen dat de verhoudingen ten aanzien
waarvan beleid wordt gevoerd, niet of weinig flexibel zijn. Beleid voeren betekent het
op elkaar betrekken van beginselen en concrete omstandigheden. Wanneer nu de
concrete situatie, afgezien van evident verwerpelijke alternatieven, het slechts mogelijk
maakt het beleid in een richting te ontwikkelen, spreekt men van een 'Sachzwang'.
De aanwezigheid van dergelijke 'Sachzwiinge' impliceert dat de component van de
concrete omstandigheden uitzonderlijk zwaar weegt bij de ontwikkeling van het beleid.
Dit gaat ten koste van de principiele component: niet in die zin, dat het beleid principieel karakter zou ontberen - want dat heeft het altijd in al zijn voegen -, maar in
die zin dat er voor degene die het beleid bepaalt, nauwelijks ruimte is om de principes
vrij te concretiseren. De enig mogelijke concretisering dringt zich op. Vandaar, dat het
principiele element in de beleidsadvisering voor de Raad geen problemen oplevert in
de gevallen waarin hij zich op 'Sachzwiinge' kan beroepen.
Hoe kan men dan zeggen dat het beleid ook dan principieel is, zelfs tot in al zijn
voegen? Vooropgesteld moet worden, dat 'Sachzwiinge' zich niet vanzelf in beleid
omzetten. Beleid voeren veronderstelt altijd vrije mnselijke activiteit. Welnu, wij
kunnen bij voorbeeld de dreigende uitputting van fossiele brandstoffen ook willens
en wetens over ons heen laten komen, zonder voorzorgsmaatregelen te treffen. Ook
dan wanneer voor het beleid slechts de keuze blijft tussen een catastrofe en bepaalde
maatregelen om deze te verhoeden, is de keuze voor die maatregelen gekwalificeerd als
een principiele uiting van zorg voor de samenleving. Dat het beleid ook als het door
'Sachzwiinge' als het ware gedicteerd wordt, principieel genoemd kan worden, komt
uiteindelijk daaruit voort dat het principieel karakter van het beleid niet een component naast andere is, maar een eigenschap die het geheel doortrekt. De betrokkenheid
op het beginsel van het recht is een transcendentale eigenschap van de mens en van zijn
activiteiten in de uitwendige intersubjectieve omgang, dus ook van zijn beleidsvoering.
Het beroep op 'Sachzwiinge' kan echter ook worden misbruikt om de eis die het
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beginsel van het recht aan het beleid stelt te verduisteren. Lompe zegt hierover: 'Zurn
anderen werden aber oft mehr oder weniger iinderbare "Bindungen" ungepriift hingenommen, angebliche Sachzwiinge als Alibi fiir die mangelnde Bereitschaft zu Anderungen angefiihrt.' 61 Het alibi van gefingeerde 'Sachzwiinge' wordt dan gebruikt om te
pogen, verantwoordelijkheden te ontlopen, die men in waarheid niet kan ontlopen.

Consensus omtrent het te voeren beleid
In zijn eerste rapport geeft de W.R.R. een aantal 'doelstellingen en belangen van de
Nederlandse samenleving' aan, waaraan men 'de mogelijkheden van een verdere Europese integratie' zou moeten toetsen. 62 De Raad geeft hier principes aan die voor het
Nederlandse beleid op het terrein van de Europese samenwerking richtinggevend
zouden kunnen zijn. Deze benadering gaf P. VerLoren van Themaat aanleiding, de
Raad een 'neerlandocentrische probleemstelling' te verwijten. 63 De Raad geeft niet
expliciet aan, waaraan hij deze beleidsprincipes ontleent. Hij omschrijft ze als volgt:
'l. handhaving van de vrede, waaronder dus ook valt de bevordering van internationale rechtszekerheid en rechtvaardigheid;
2. binnenlandse rechtsorde;
3. welzijn en sociale rechtvaardigheid;
4. participatie van de bevolking in het besluitvormingsproces.' 64
Kennelijk gaat de Raad ervan uit dat deze 'doelstellingen en belangen' algemeen
aanvaard worden, maar dat de inhoud ervan niet zo algemeen is dat zij ongeschikt zouden zijn om als criteria voor de Nederlandse Europese politiek te dienen. Ook in zijn
tweede rapport gaat de Raad ervan uit, dat over een algemeen beleidsprincipe consensus bestaat, namelijk het 'verlangen dat directe aantasting van het milieu door verontreiniging wordt tegengegaan.' 65
Hoe volledig de consensus inzake de in de twee eerste rapporten veronderstelde
beginselen moet zijn, blijkt niet. Aan het zesde rapport liggen twee consensuele beginselen ten grondslag, die hiervoor al werden vermeld: het lijkt de Raad 'aanvaardbaar
en verstandig aansluiting te zoeken bij wat momenteel in zwang is en als uitgangspunten de democratie en de doehnatigheid te kiezen.' 66 In dit verband merkt de Raad
op, dat 'er nogal wat verschil van mening (blijkt) te bestaan over de vraag welke criteria
men moet aanleggen en hoe zij zich onderling verhouden.' 67 Volledige consensus
veronderstelt de Raad dus bepaald niet. Ook elders in dit rapport hanteert de Raad
argumenten, die naar een veronderstelde consensus of groei naar consensus verwijzen. 68 In Rapport 12 (Externe adviesorganen van de centrale overheid) legt de Raad,
met verwijzing naar Rapport 6, dezelfde 'algemeen aanvaarde criteria van democratie
en doelmatigheid' aan zijn aanbevelingen ten grondslag. 69 Met name het postulaat dat
democratische controle mogelijk moet zijn, speelt hierbij een rol. De Raad ontleent er
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een argument aan om voor publikatie van jaarverslagen van externe adviesorganen te
pleiten. 70 In combinatie met andere orientatiepunten (zie hierboven) baseert de Raad
zijn aanbevelingen tot instelling van externe adviesorganen bij wet en tot terughoudendheid bij het oprichten van nieuwe adviesorganen op de waarde van controleerbaarheid. 71
In het commentaar op de Contourennota (Rapport 10) treft men twee passages
aan, waarin tot uiting komt dat er tussen het overheidsbeleid en de opvattingen in de
samenleving een spanning kan bestaan. 72 De eerste passage legt de nadruk op de negatieve kant van deze spanning. Opgemerkt wordt dat het vermoedelijk gebrek aan
consensus omtrent de plannen van de Contourennota de uitvoering sterk kan bemoeilijken: 'in feite moet men a priori rekening houden, vooral in een pluriforme samenleving als de Nederlandse, met de mogelijkheid van weerstanden tegen bepaalde (ingrijpende) veranderingen en met het geven van een eigen interpretatie aan de door de
centrale overheid gegeven richtlijnen.' 73 De tweede passage gaat in op de positieve
kant van bedoelde spanning; er wordt namelijk in aangegeven dat aan de overheid
een leidende of althans een gericht-stimulerende taak ten opzichte van de ontwikkeling
van waarden en normen in de samenleving is toebedacht. Volgens de W.R.R. zijn er
'een tweetal fundamentele tendenties (...) aangaande de orientatie van mensen op
waarden en normen. Er is in ons land een tendens tot een zekere neutralisering van het
verzuilde bestel. Dit pleegt wel samen te gaan met een zekere vervlakking, die als
''vertrossing" wordt aangeduid. Ben andere tendens bestaat evenwel uit een versterking
van de orientatie op godsdienstig-levensbeschouwelijke en maatschappelijk-politieke
wa'.lrden op uiteenlopende gebieden. De Raad zou er op willen wijzen dat deze processen van grote betekenis kunnen zijn voor de toekomst. De vormgeving van de samenleving in sociaal en cultureel opzicht wordt er in hoge mate door bepaald. Het is een
goede zaak dat een bestel zo is ingericht, dat tendenties die beoogd worden ook tot
ontwikkeling kunnen komen, terwijl niet bedoelde ontwikkelingen voorkomen kunnen
worden.' 74 Hier komt tot uiting, dat de verhouding tussen het beleid en de in de
samenleving heersende opvattingen noch zo behoeft te zijn dat de overheid deze
opvattingen slechts registreert en tot beleidsprincipes proclameert, noch zo dat zij
tracht haar opvattingen aan de samenleving op te leggen. Aan deze kwestie, die samenhangt met het karakter van gezagsuitoefening, zal verderop aandacht worden geschonken.
Elders suggereert het rapport weer meer, dat de overheid zich aan de in de maatschappij levende opvattingen behoort te refereren. Zo constateert de W.R.R. dat het
'mens- en maatschappijbeeld' waarop de Contourennota is gebaseerd, 'weinig expliciet'
is gemaakt. Ben indicatie daaromtrent geven de begrippen 'gelijkwaardigheid, weerbaarheid en participatie'. De Raad betwijfelt of een verdere uitwerking van dit beeld
gewenst zou zijn. 'De pluriformiteit die er in dit opzicht bestaat in ons land noodzaakt
er eerder toe een consensus op te bouwen op basis van algemene uitgangspunten. De
Contourenota gaat er terecht van uit dat het niet goed mogelijk is voor de toekomst
een geldig mens- en maatschappijbeeld in te vullen. De toekomst Hgt in dit opzicht
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niet vast. Met andere woorden, ook de komende generaties zullen zelf deze denkbeelden ontwikkelen en deze hanteren als toetssteen voor maatschappelijke ontwikkelingen.'75

Beleidsbeginselen in het rapport 'Maken wij er werk van?'
Hiervoor werd erop gewezen, dat niet alleen de bepaling van de inhoud van de door de
W.R.R. uit te brengen adviezen politieke betekenis heeft, maar ook de selectie van
probleemvelden en knelpunten, waarbij het enerzijds om de vaststelling van de noden
van de samenleving, anderzijds om de omgrenzing van de taak van de overheid gaat.
De Raad verantwoordt in Rapport 13 betreffende de verhouding tussen actieven en
niet-actieven uitdrukkelijk de keuze van het onderwerp. Het tekort aan arbeidsplaatsen, waartoe de ontwikkelingen in de economie hebben geleid, is, aldus de Raad,
'fnuikend voor zowel het welzijn van de mensen die door werkloosheid worden getroffen, als voor het functioneren van de maatschappij.' 76 Dat het nie't:-actief zijn het
welzijn van de mensen vermindert, komt daaruit voort, dat arbeid verrichten meer
betekent dan alleen 'de kost verdienen'; arbeid bepaalt de maatschappelijke positie,
geeft sociaal prestige aan de werkende en zijn gezin, biedt mogelijkheden tot individuele ontplooiing en het leggen van sociale contacten, en dient de samenleving. Het
'goed functioneren van het arbeids- en sociale-zekerheidsstelsel' wordt, juist wanneer
het aantal actieven vermindert, bedreigd door o.a. 'afwenteling en ontduiking van
belastingen en sociale premies'. Bovendien strijd t een grote werkloosheid met de plaats
die arbeid in onze samenleving inneemt. In het algemeen ziet men arbeid niet alleen als
recht, maar ook als plicht. 77 In de vervulling van deze behoeften heeft de overheid een
taak. 'De doelstelling van volledige werkgelegenheid geldt nog onverkort', aldus de
Raad, die er voorts op wijst dat de beheersing van de processen die de verhouding
actieven/niet-actieven bepalen, onvolledig is. 78
Een en antler houdt een politieke beoordeling van het belang van op werkgelegenheid gericht overheidsbeleid in. De Raad acht 'het vraagstuk van arbeid buitengewoon
relevant ( ... ) voor het functioneren van de samenleving als geheel'. 79 Dat dit oordeel
beantwoordt aan de bestaande beleidsopvattingen van Regering en Staten-Generaal en
op een zeer brede consensus berust - al zijn er verschillen in het relatief belang dat men
aan de problematiek toekent - ontneemt er het politieke karakter niet aan.
Het principiele gehalte van deze politieke beoordeling klinkt met name door in de
verwijzing naar het welzijn van de leden van de samenleving. Dat de Raad het perspectief van het, rapport nader bepaalt op een wijze, die in mindere mate politiek gemeengoed is, hangt hiermee wellicht samen. Hij geeft namelijk aan, dat het gezichtspunt
van waaruit het rapport is geschreven niet dat van bij voorbeeld de werkgelegenheid of
de arbeidsmarkt is, maar dat van de verhouding tussen actieven en niet-actieven. 79 De
betekenis daarvan lijkt te zijn, dat politiek de gevolgen van het al dan niet actief-zijn
voor het welzijn van de mensen zelf in hun sociale relaties centraal worden gesteld.
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Daarmee stemt overeen, dat de Raad uitdrukkelijk enige afstand neemt van 'een aantal
met het huidige arbeidsbestel verbonden waarden, zoals deze tot uitdrukking komen in
be grip pen als "prestatiemoraal" en "consumptiemoraal" .' 80 Voorts stelt hij dat
versterking van het economisch draagvlak geen beleidsdoelstelling op zich dient te zijn,
en dat het primaat in het beleid niet aan instandhouding c.q. verbetering van de
beschikbare inkomens van de werknemers, maar aan arbeid moet worden toegekend. 81
Hiermee geeft de Raad aan de probleemstelling en aan de uitvoering van het onderzoek
een politieke strekking die niet volledig tot bestaande beleidsopvattingen of een
heersende consensus kan worden herleid, maar mede op eigen overwegingen van de
Raad berust.
De Raad noemt een zestal 'maatschappelijke vraagstukken' die vanuit het gezichtspunt van de verhouding tussen actieven en niet-actieven aan de orde komen. 82 Sommige daarvan komen voort uit een discrepantie tussen de heersende opvatting dat
inkomen in beginsel door arbeid verworven moet (kunnen) worden en de bestaande
feitelijke situatie, waar dan nog ongunstige internationale economische ontwikkelingen
en toekomstverwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid bijkomen. Afzonderlijk
moet het probleem worden genoemd van de ongelijke verdeling van de werkloosheid,
waardoor kansarme groepen relatief zwaar getroffen worden; aan de signalering van dit
probleem als relevant voor onderzoek ten dienste van het beleid ligt impliciet de norm
van een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de samenleving ten grondslag.
Hetgeen hiervoor werd opgemerkt over het centraal stellen van de gevolgen van
het al dan niet actief-zijn voor het welzijn van de mensen zelf, behelst al een nadere
bepaling van de beleidsdoelstelling die de Raad aan het onderhavige rapport ten grondslag heeft gelegd: 'het scheppen van arbeidsplaatsen c.q. het herverdelen van bestaande
arbeidsplaatsen, zodat geen grote bestanden niet-actieven voorkomen.' 83 De Raad
stelt, dat deze benadering aansluit bij de in onze maatschappij dominerende opvattingen: hij orienteert zich dus op een consensuele beleidsopvatting. Een mogelijke
andere doelstelling, namelijk 'het legitimeren van meer en verscheidener vormen van
non-activiteit', verwerpt hij wegens de grote problemen die daaraan verbonden zouden
zijn. 84 lnteressant is, dat de Raad het in zijn werk betrekken van een beleidsopvatting,
die afwijkt van de heersende consensus, blijkbaar niet zonder meer onverenigbaar acht
met zijn plaats in het staatsbestel. Op grond van de cJnsensuele beleidsopvatting
formuleert de Raad de volgende probleemstelling: 'Welke sociale en economische
gevolgen vloeien voort uit de zich veranderende verhouding tussen de actieven en de
niet-actieven, hoe kunnen deze worden onderkend, welke beleidsconcepties kunnen
worden ontwikkeld die ook op langere termijn de mate van non-activiteit kunnen
beperken? ' 85
Deze probleemstelling geeft zowel aan de selectie van probleemvelden en knelpunten, als aan de bepaling van de inhoud van de beleidsadviezen richting. De eerder
genoemde beleidsdoelstelling ligt erin besloten. Een doelstelling als deze komt in
zoverre met een bestuursbeslissing overeen, dat zij een te realiseren toestand aanduidt.
Zij onderscheidt zich echter van een bestuursbeslissing daarin, dat zij niet rechtstreeks
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in bestuurspraktijk omgezet kan warden. De inhoud van het te voeren beleid wordt
slechts globaal omschreven; bij de uitwerking in onmiddellijk op de praktijk betrokken
bestuursbeslissingen moet behalve met de bijzonderheden van de concrete handelingssituatie ook met principes en doelstellingen van andere strekking rekening warden
gehouden. Zo'n beleidsdoelstelling draagt daardoor het karakter van een in de richting
van een bepaalde te realiseren situatie uitgewerkt beginsel van materieel bestuursrecht
en beleid. Men kan de genoemde beleidsdoelstelling zien als een uitwerking van het
beginsel dat de overheid de voorwaarden voor zelfverwerkelijking van de persoon als
arbeidend subject dient te scheppen. 86 Hieronder zal ten aanzien van verscheidene in
het rapport behandelde onderwerpen warden aangegeven, welke rol deze doelstelling
in de ontwikkeling van de aanbevelingen speelt.
De W.R.R. zet in hoofdstuk IV van het rapport uiteen dat de huidige financiering van de sociale
verzekeringen door de uitwerking ervan op de arbeidskosten negatieve effecten voor de werkge!egenheid heeft, met name in de arbeidsintensieve sectoren. Dit kan een wijziging van het financieringssysteem rechtvaardigen. 87 De Raad schetst vier beleidsalternatieven. 88 Voor de keuze
tussen deze alternatieven reikt hij enige criteria aan. Het eerste is ontleend aan de doelstelling van
het bevorderen van werkgelegenheid. In de beoordeling dienen naar het oordeel van de Raad echter
nog een viertal andere criteria betrokken te warden. Daarvan heeft er een betrckking op cen hieronder te bespreken voorwaarde van het door de Raad geadviseerde beleid, namelijk het bestaan van
een sterk economisch draagvlak. Andere criteria betreffen de mogelijkheden van maatschappelijke
aanvaarding· ('de betekenis die de alternatieven hebben voor de individuele beleving van de sociale
zekerheid en de zichtbaarheid van de premielast'), 89 van besturing met het oog op een sectorstructuurbeleid en van eenvoud van invoering.90 Deze criteria hebben in uiteenlopende mate zelfstandige betekenis naast de doelstel!ing van werkgelegenheidsbevordering. Het identificeren van
dergelijke criteria en - meer nog - het toepassen ervan komt neer op politiek bedrijven: zoeken
naar verstandige syntheses van beginselen en feiten. De W.R.R. ziet er evenwel wegens het ontbreken van de benodigde kwantitatieve gegevens van af, zelf een voorkeur uit te spreken voor een
van de alternatieven. Intussen is wel van belang dat hij zich niet verplicht acht, beleidsalternatieven
'neutraal' te presenteren.
In de hoofdstukken VIII-XII ontwikkelt de Raad ter aanvulling van het huidige beleidsinstrumentarium een aantal naast elkaar toepasbare 'beleidsconcepties'.91 In hoofdstuk VIII bespreekt hij de door het kabinet-Den Uy! aangekondigde beleidsmaatregelen ter bestrijding van de
werkloosheid. Deze berusten naar het oordeel van de Raad niet op een toereikend inzicht in de
relatie tussen investeringen en werkgelegenheid. Weliswaar zullen investeringen aan de werkgelegenheid ten goede komen, maar een beleid dat de middelen tot stimulering van investeringen zonder
meer tevens als de juiste middelen tot bevordering van de werkgelegenheid beschouwt, gaat voorbij
aan de gevolgen van de 'steeds toenemende kapitaal/arbeid verhouding.'92 Aangezien de arbeidsbesparende technische ontwikkeling zich vermoedelijk zal continueren, 'zal een werkgelegenheidspolitiek door middel van investeringsbevordering steeds grotere inspanning vragen'; op de lange
duur is dit middel inadeq uaat voor de bestrijding van een mede door de technische ontwikkeling
bepaalde werkloosheid.93
In verband daarmee acht de Raad het nodig, een andere relatie te leggen tussen de beleidsdoelstellingen bevordering van de werkgelegenheid en stimulering van investeringen. De Raad acht
kapitaal-intensieve investeringen van belang om - mede in verband met de concurrentiepositie ten
opzichte van het buitenland - het economisch draagvlak te versterken.94 Een sterk draagvlak (door
een kapitaal-intensieve industriele sector) biedt de mogelijkheid 'om daarnaast een werkgelegenheidspolitiek te voeren, gericht op minder draagvlakcreerende maar we! sterk werkgelegenheidscreerende sectoren' 95 , waarbij de Raad met name denkt aan de niet-commerciele dienstverlenende
sector (de zogenaamde quartaire sector). 96
De politieke betekenis van het vorenstaande is niet primair gelegen in het standpunt van de
Raad, dat de twee beleidsdoelstellingen tot op zekere hoogte ontkoppeld moeten warden; men kan
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immers zeggen, dat de noodzaak daarvan blijkt bij een 'neutrale' wetenschappelijke beoordeling
van de gevolgen van investeringsstimulering voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid op lange
termijn. Politiek van belang is veeleer de herinterpretatie die de Raad aan beide beleidsdoelstellingen geeft: werkgelegenheidsbeleid hoeft niet gericht te zijn op zichzelf financieel bedruipende
werkgelegenheid (actieven behoeven niet economisch produktief te zijn)97 ; het belang van kapitaalintensieve investeringen voor de werkgelegenheid kan verder reiken dan de rechtstreekse creatie van
arbeidsplaatsen en de bestedings- en uitstralingseffecten ervan. 98
Een van de allocatieprablemen op de arbeidsmarkt die de Raad in hoofdstuk IX bespreekt, is
het te verwachten tekort aan mensen die bereid zijn 'arbeid met een !age status en inconvenienten'
te verrichten. 99 Doordat de inkomensvorming en -verdeling sterk ge"institutionaliseerd is, zullen
de schaarsteverhoudingen niet gemakkelijk tot uitdrukking komen in de lonen_IOO De Raad adviseert de Regering, haar inkomensbeleid erap te richten deze koppeling te doorbreken. Voorts
adviseert hij te werken aan een 'humanisering van de arbeidsplaats'.10 1 Ook deze aanbevelingen
berusten mede op een uitwerking en aanvulling van de centrale beleidsdoelstelling van het beperken
van de mate van non-activiteit. Een grate werkloosheid van personen met een hogere opleiding,
terwijl een grate vraag bestaat voor laag-betaald onaangenaam werk, zal o.a. tot sociaal-politieke
spanningen leiden.102 In verband daarmee voegt de Raad impliciet aan de genoemde beleidsdoelstelling de doelstelling toe van een gelijkmatige verdeling - ook indien over het geheel genomen
het aanbod de vraag overtreft - van vraag en aanbod over de diverse 'niveaus' van de arbeidsmarkt.
De 'humanisering van de arbeidsplaats' noemt de Raad niet als beleidsdoel op zich, hoewel zij dat
we! zou kunnen zijn.
In hoofdstuk X vestigt de Raad onder meer de aandacht op de positie van kansarme groepen,
die het slachtoffer dreigen te warden van een toenemende selectiviteit aan de vraagzijde van de
arbeidsmarkt.1°3 Hij geeft in overweging - overeenkomstig de aan de aanbodzijde bestaande
verplichting 'passende arbeid' te aanvaarden - regels te stellen omtrent een 'passende vraag' (bij
voorbeeld richtlijnen betreffende het aantal in dienst te nemen oudere werknemers en negatieve
sancties bij discriminerende of te scherpe selectie).104 Deze voorstellen kunnen niet (zonder meer)
warden gebaseerd op de doelstelling van beperking der non-activiteit; het aantal niet-actieven zal
er immers niet of nauwelijks door warden be"invloed. De Raad heeft hier derhalve een nieuw politiek element in zijn rapport ingebracht, namelijk dat 'kansarme groepen' niet nog eens onevenredig zwaar door werkloosheid getraffen mogen warden; hij veranderstelt wellicht dat hieraver
consensus zal bestaan.
De Raad onderzoekt in hoofdstuk XII een aantal beleidsalternatieven ter beperking van het
arbeidsaanbod, met name leerplichtverlenging, vrijwillige en onvrijwillige vervroegde pensionering,
arbeidstijdverkorting en beperking van de toestraom van buitenlandse werknemers. Bij de beoordeling van deze alternatieven betrekt de Raad ook andersoortige politieke overwegingen. Voor wat
de leerplichtverlenging betreft is de Raad van oordeel dat onderwijskundige aspecten in de besluitvorming centraal dienen te staan. Leerplichtverlenging komt, althans bij herhaalde toepassing, in
strijd met de door de Raad in de Rapporten 10 en - naderhand - 16 ontwikkelde visie op het
onderwijs.105 Verplichte vervraegde pensionering roept bij de Raad 'principiele bezwaren' op,
omdat de oudere werkgever daardoor afhankelijk wordt gemaakt van een 'mannetjes ruilen' door
anderen.1°6 Een voordeel van arbeidstijdverkorting ziet de Raad daarin, dat verbetering wordt gebracht in de arbeidssituatie die 'voor velen nog steeds vrij zwaar belastend is' en dat meer ruimte
ontstaat voor het functioneren in het maatschappelijk !even buiten de arbeidssituatie.107 Uit deze
voorbeelden blijkt, dat de Raad zich bij de beoordeling van de genoemde beleidsalternatieven begeeft in een politieke waardering - o.a. van het relatieve gewicht van uiteenlopende beleidsdoelstellingen - die niet volledig kan warden herleid tot de centrale, consensuele beleidsdoelstelling inzake
de beperking van het aantal niet-actieven.
Hoofdstuk XII is gewijd aan de mogelijkheid om - bij een sterk draagvlak elders in de economie - door uitbreiding van de niet-commerciele dienstverlenende (zgn. quartaire) sector de werkgelegenheid te verruimen. De wenselijkheid hiervan leidt de Raad niet slechts af uit de centrale
beleidsdoelstelling op het gebied van de werkgelegenheid. maar ook uit het bestaan van 'onvervulde
behoeften' in de samenleving, bij voorbeeld in de gezondheidszorg en in de bejaardenzorg. 108
De Raad dringt aan op 'een nadere en meer systematische bestudering en identificatie van reele
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maatschappelijke behoeften' die in de quartaire sector vervuld kunnen worden. 109 Men zou kunnen zeggen dat de voorwaardelijke aanbeveling van de Raad tot het creeren van werkgelegenheid in
de quartaire sector - met het oog waarop hij we! nog een kosten-baten-analyse wenselijk achtllO mede steunt op een veronderstelde latente consensus over de politieke wenselijkheid van uitbreiding der diensten in onderdelen van deze sector. Evenals in hoofdstuk X speelt hier voorts het
streven een rol, individuen en groepen in een achterstandpositie werk te verschaffen.111
In hoofdstuk XIII worden de aanbevelingen samengevat. Het beleidsadviserende karakter van
het rapport blijkt daaruit, dat naast negen zuiver -Op het doen van experimenten en onderzoek en
op informatiegaring gerichte aanbevelingen11 2 veertien aanbevelingen worden gedaan die (mede)
op bepaalde beleidsmaatregelen en/of wetgeving gericht zijn.11 3

Beleidsbeginselen in het rapport 'Over sociale ongelijkheid'
Reeds de selectie van de probleemvelden en knelpunten waarmee de W.R.R. zich in
zijn rapporten bezig houdt, heeft politieke betekenis. Dit geldt ook voor de beslissing
een studie te maken van de ongelijkheidsproblematiek, die de (Voorlopige) W.R.R.
reeds in een vroeg stadium heeft genomen. Aanvankelijk werd deze studie beschouwd
als een onderdeel van het project 'Bevordering van de ge"integreerde beleidsvoorbereiding (lacunes)', dat een zevental onderwerpen zou omvatten. 114 Welke motieven tot
de keuze van deze onderwerpen hebben geleid, kan worden opgemaakt uit de mededeling, dat de Raad 'na bestudering van de hem bekende beleidsvoornemens van de
regering (heeft) besloten bijzondere aandacht te vragen voor de bevordering van een
ge"integreerd beleid op langere termijn' op deze gebieden. 115 Tot deze beleidsvoornemens of liever beleidsdoelstellingen van het kabinet-Den Uyl behoorde in de eerste
plaats de 'spreiding van inkomen, bezit, macht, kennis en zeggenschap' 116 ; het onderwerp van de onderhavige studie werd in 1974 omschreven in nagenoeg dezelfde bewoordingen, namelijk 'Spreiding van ink omen, vermogen, kennis en macht' .117 Hieruit
kan worden opgemaakt dat de Raad zich bij zijn beslissing dit onderwerp in studie te
nemen, heeft georienteerd op een 'decisie' van de Regering.
Dit blijkt minder duidelijk uit het desbetreffende rapport, dat werd uitgebracht
in de nadagen van het toen reeds een half jaar demissionaire kabinet-Den Uyl, op
30 november 1977. De Raad wijst erop, dat een menselijke samenleving zonder verdelingsvraagstukken nauwelijks denkbaar is, en dat de overheid - die altijd al bij verdelingsprocessen betrokken is geweest - zich vooral na de Tweede Wereldoorlog daarmee
bezighoudt. Hij voegt daaraan toe, dat de grootste nadruk werd gelegd op verdelingsvraagstukken 'in de Regeringsverklaring van 1973, waar "spreiding van kennis, inkomen, bezit en macht" een centrale plaats in het regeringsbeleid kreeg toegewezen.'118 Men kan in de verwijzing naar het feit dat de Nederlandse overheid - niet
alleen, maar wel vooral het kabinet-Den Uyl - zich met verdeling bezighoudt, een
orientatie op bestaande beleidsopvattingen zien.
In het vervolg geeft de Raad een nadere motivering van het in de keuze van het
onderwerp ge"impliceerde politieke oordeel, dat de verdelingsproblematiek voor het
overheidsbeleid van veel belang is. Er bestaat in feite een sociale stratificatie met
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ongelijke verdelingen, die naar het oordeel van de Raad problematisch is. 119 In het
recente verleden is men op het bestaan van ongelijkheid sterker de aandacht gaan
vestigen. Dit hangt mede samen met een groeiende culturele eenheid en gelijkheid in
levensstijl. Bij alien warden, bij voorbeeld door de reclame, ongeveer dezelfde behoeften gewekt, maar de middelen om deze te bevredigen zijn ongelijk verdeeld. Volgens
de Raad 'wordt de aanvaarding van statusverschillen moeilijker naarmate er een grotere
gelijkheid in levensstijl ontstaat.' Uit onderzoek blijkt, aldus de Raad, dat mensen in
de middengroepen verschillen in positie, ook ten aanzien van hogere en lagere posities
in de stratificatie, scherp ervaren; deze middengroepen zijn in omvang sterk toegenomen. De secularisering heeft geleid tot grotere aandacht voor materiele kwesties.
Voorts speelt een rol, dat men minder geneigd is, bestaande toestanden als onveranderlijk te aanvaarden, en van de overheid verwacht, dat zij 'haar macht in veranderende zin aanwendt'. Voor de toekomst moet bovendien rekening warden gehouden
met complicerende factoren, zoals afnemende economische groei. De Raad leidt
hieruit af, 'dat de in de sociale stratificatie ingebouwde spanning is toegenomen.' 120
Een en antler komt erop neer, dat er naar het oordeel van de Raad in belangrijke mate
•
consensus over bestaat dat de overheid zich (verder) actief met de verdelingsproblematiek moet bezighouden.
In aansluiting hierop komt de Raad tot de volgende probleemstelling:
'Welke subjectieve en objectieve ongelijkheid bestaat er ten aanzien van de verdelingen van onderwijs, primair inkomen, vermogen, macht en het immaterieel inkomen uit arbeid? Hoe groot is de
samenhang tussen deze verdelingen? Bestaan er oorzakelijke verbanden en van welke aard zijn die?
Welke kunnen de gevolgen zijn van de resulterende sociale stratificatie voor het aanpassingsvermogen van de samenleving? En welke is de actuele en potentiele rol van het overheidsbeleid in de
relevante verdelingsprocessen?'121

De advisering door de W.R.R. over een bepaald onderwerp veronderstelt een politieke
beoordeling van de taak van de overheid op dat gebied. Terecht wijst de Raad er in het
onderhavige rapport op, dat de rol die de overheid in verdelingsprocessen speelt,
gebonden is aan opvattingen over de taak van de overheid en over sociale rechtvaardigheid.122 Hoofdstuk 2 is gewijd aan de principiele problematiek van de taak van de
overheid in de verzorgingsstaat. Deze taak wordt omschreven als zorg 'voor het welzijn
van de burgers in het politieke kader van een parlementaire democratie en in een
economie die berust op ondernemingsgewijze produktie.' 123 Er is echter geen algemeen
aanvaarde ideologie van de verzorgingsstaat. Aangezien in de in het rapport verwoorde
opvatting 'welzijn iets is dat ervaren wordt op het niveau van het individu', kan dit
begrip zeer uiteenlopende strevingen dekken; de uiteindelijke inhoud van het beleid
is dan ook afhankelijk van de politieke krachtsverhoudingen, waarbij belangengroepen
een rol spelen. 124 Wel wijst de Raad op een ontwikkeling in de inhoud van het inkomensbeleid: het accent is verlegd van 'allocatieaspecten', waarbij de zorg voor de
stabiliteit van het economische systeem voorop staat, naar 'rechtvaardigheidsaspecten'.
De laatste hebben thans volgens de Raad het prirnaat. 'Daarbij wordt rechtvaardigheid
steeds meer gei:nterpreteerd als "verminderen van ongelijkheid" .' 125
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De Raad trekt in dit hoofdstuk geen stellige conclusies; hij ziet het eerder als achtergrond van de behandeling van het verdelingsvraagstuk in het vervolg van het rapport.126 Uit het gestelde kan desalniettemin warden afgeleid dat het verminderen van
. ongelijkheid, zowel in de publieke opinie als blijkens het beleid dat gevoerd wordt, in
toenemende mate als taak van de overheid in de verzorgingsstaat wordt gezien.
De strekking van de beleidsadviezen wordt tot op zekere hoogte reeds bepaald door die factoren
die ook bepalend bleken te zijn voor de politieke relevantie van een studie inzake de verdelingsproblematiek. Aan het slot van zijn beschrijving en analyse van de bestaande verdeling wijst de
Raad er nogmaals op dat 'een culturele eenheid (is) ontstaan, waarin de gelijkheid meer benadrukt
wordt dan de ongelijkheid, waardoor de legitimiteit van de bestaande sociale stratificatie wordt verzwakt.'127 In die beschrijving en analyse, die uitmondt in een model van de samenhang tussen de
verdelingen van onderwijs, arbeidskenmerken, inkomen, vermogen en macht, wordt een onderscheid gemaakt tussen subjectieve en objectieve ongelijkheid. De Raad gebruikt de uitdrukking
'subjectieve ongelijkheid' 'voor de perceptie door een individu van de mate waarin hij een verdeling
gelijk of ongelijk vindt'; onder 'objectieve ongelijkheid' verstaat hij de feitelijke verdeling, waarbij voor zover mogelijk - wordt afgezien van de beleving ervan.128
De Raad merkt op, dat in de publieke discussie over ongelijkheid de inkomensverdeling een
grote rol speelt, terwijl de feitelijke samenhang tussen de onderscheiden verdelingen zodanig is dat
het inkom~n veeleer gevolg dan oorzaak van sociale ·ongelijkheid in algemene zin is.129 De positie
in de sociale stratificatie wordt primair bepaald door het opleidingsniveau dat in de initiele onderwijsfase wordt bereikt; daarvan is de verdeling van arbeidskenmerken in wisselwerking met de verdeling van de mogelijkheden tot het opdoen van ervaringskennis afhankelijk.130 De arbeidssituatie
be'invloedt zowel de 'individuele macht, d.w.z. het vermogen door individueel optreden de eigen
belangen tegenover organisaties tot gelding te brengen', als - te zamen met het initiele opleidingsniveau - de inkomenspositie.131
Uit de hier summier weergegeven objectieve samenhang tussen de onderscheiden verdelingen leidt de Raad af, 'dat het opleidingsniveau dat in de initie1e onderwijsfase
wordt bereikt in belangrijke mate bepalend is voor de positie in de sociale stratificatie.'
De toegenomen deelneming aan dit onderwijs draagt er evenwel niet in belangrijke
mate aan bij dat de bestaande stratificatie wordt doorbroken. Het centrale punt in de
verdelingsprocessen blijkt de arbeidsplaats te zijn; deze biedt de werkende echter in het
algemeen nauwelijks mogelijkheden om zijn positie in de sociale stratificatie te verbeteren. 132
Het vaststellen van subjectieve ongelijkheid heeft, aldus de Raad, 'voor het overheidsbeleid een signalerende en legitimerende functie.' 133 Uit de vastgestelde subjectieve ongelijkheid leidt de Raad af, in hoeverre bestaande beleidsopvattingen van de
overheid op consensus steunen. Hij constateert dat dit ten dele het geval is: het beleid
inzake de inkomensverdeling sluit aan op de subjectieve beleving van ongelijkheid; het
beleid inzake de onderwijsverdeling gaat verder; het beleid inzake de verdeling van
arbeidskenmerken en van macht blijft ten achter bij de subjectieve ongelijkheid; de vermogensverdeling is zowel in het beleid als in de subjectieve beleving nog vergaand
onopgemerkt gebleven. 134
Voor de vaststelling en beoordeling van het overheidsbeleid is naar het oordeel van
de Raad de mate waarin het aansluit op een bestaande consensus echter niet zonder
meer beslissend. 'De overheid kan in haar handelen ( ...) niet te zeer uit de pas lopen
met de wensen en strevingen van de burgers die het overheidsbeleid schragen. Niette-
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min heeft het beleid een zelfstandige betekenis bij de keuze van de inrichting van een

toekomstige samenleving.' 135 De mogelijkheden voor beleid die de Raad in een tweetal
onderdelen van het rapport schetst, worden dan ook niet rechtstreeks uit de subjectieve ongelijkheid afgeleid; wel houdt de Raad uitdrukkelijk rekening met de maatschappelijke behoefte aan een beleid met een bepaalde strekking. De 'intellectueelcognitieve orientatie van de samenleving' beschouwt hij als een gegeven kader .136
De twee onderde!en van het rapport waarin de Raad mogelijkheden voor beleid schetst, dragen een
verschillend karakter. In het eerste, de vierde paragraaf van hoofdstuk 4, wordt nagegaan 'in welke
richting een doorbreking van de starheid van de sociale stratificatie zou kunnen worden gezocht', 137 Dit onderzoek wordt gedaan onder de 'conditie', dat de huidige sociale stratificatie
inderdaad als problematisch wordt ervaren. De door de Raad genoemde beleidsmoge!ijkheden ten
aanzien van het doorbreken van de sociale stratificatie hebben dus niet noodzakelijk primair betrekking op die onderdelen van de stratificatie die 'subjectief het bezwaarlijkst zijn, maar veronderstellen we! consensus over het algemene beleidsprincipe dat de bestaande stratificatie doorbroken
dient te worden. Of de stratificatie problematisch wordt geacht, zal uit onderzoek moeten blijken.
Om de eerder aangegeven redenen (gelijkheid in levensstijl, grotere middengroepen, enz.) is er naar
het oordeel van de Raad reden om te veronderstellen dat dit inderdaad het geval is.i3s Onderzoek
inzake de beleving van de bestaande stratificatie zal, aldus de Raad, bovendien - naast onderzoek
inzake de effecten van (potentieel) overheidsbeleid - een functie kunnen hebben bij de 'politieke
wilsvorming'.139
De Raad leidt de inhoud van het beleid, gericht op het doorbreken van de starre sociale stratificatie niet rechtstreeks uit de veronderstelde behoefte aan zo'n beleid af. Tot uitgangspunt niiemt
hij een in de Interimnota Inkomensbeleid van het kabinet-Den Uy! geformuleerd beleidsprincipe,
dat gemakkelijk veralgemeend kan worden tot 'een goed uitgangspunt voor een beleid ten aanzien
van de sociale stratificatie': 'De erkenning (van de gelijkwaardigheid) betekent voor de inkomensverdeling dat er geen gronden zijn om op voorhand aan te nemen dat mensen een ongelijke waarde
en daarmede een ongelijk inkomen zouden moeten hebben. De erkenning van ge!ijkwaardigheid als
uitgangspunt vereist dat verschillen tussen mensen als zodanig moeten worden onderkend, willen
zij tot aanvaardbare inkomensverschillen kunnen leiden.'140

Een en antler betekent, dat de inhoud van het door de Raad in de onderhavige paragraaf geschetste beleid binnen het kader van een veronderstelde bestaande (en zo nodig
mede door onderzoek van overheidswege verder tot ontwikkeling te brengen) consensus aldus wordt bepaald, dat de Raad zich orienteert op een door de Regering aanvaard
uitgangspunt van het inkomensbeleid. Aan dat uitgangspunt - dat men een principedecisie zou kunnen noemen - kent de Raad zelf een algemene betekenis voor het verdeliµgsbeleid als geheel toe. Dat uitgangspunt en hetgeen de Raad heeft geconcludeerd
over de bestaande situatie - met name 'dat de arbeidsplaats een centrale positie inneemt in de processen van sociale stratificatie' 141 - worden in het rapport vervolgens
op elkaar betrokken. De Raad doet op grond hiervan suggesties voor een beleid gericht
op verdeling van arbeidskenmerken, waarbij de organisatie van taken in de arbeidssituatie en de invoering van wederkerend onderwijs als aangrijpingspunten fungeren. 142
In het tweede van de hierboven bedoelde onderdelen van het rapport, hoofdstuk 5, ontwikkelt de
Raad een groot aantal aanbeve!ingen. De conclusies, getrokken in § 4 van hoofdstuk 4, kunnen
naar het oordeel van de Raad 'richtinggevend zijn voor een lange-termijnbeleid met betrekking tot
de sociale stratificatie, dat aansluit op reeds bestaande tendensen in en buiten het overheidsbeleid';
of de daar veronderstelde behoefte aan zo'n be!eid werkelijk bestaat, en of de door de Raad beschreven samenhang voldoende steun kan vinden in empirisch materiaal, zal echter pas door nader
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onderzoek kunnen komen vast te staan.143 In verband daarmee is de Raad in het doen van op
hoofdstuk 4, § 4, gebaseerde aanbevelingen terughoudend. Omdat echter, aldus de Raad, geheel los
van de vraag of de huidige sociale stratificatie tot problematische spanningen leidt, beleid gericht
op herverdeling van arbeidskenmerken en op invoering van wederkerend onderwijs wenselijk is, doet
hij een aantal aanbevelingen ter zake. Het accent ligt daarbij, evenals bij de aanbevelingen op antler
terrein in dit rapport, op het doen van nader onderzoek en het opzetten van experimenten.144
De wenselijkheid van beleid gericht op herverdeling van arbeidskenmerken, los van de nader
te onderzoeken mogelijke samenhang met andere verdelingen, leidt de Raad daaruit af dat op dit
gebied een zeer ongelijke verdeling bestaat, terwijl de behoefte aan verbetering van de kwalitiet van
de arbeid (in samenhang met voortgaande rationalisering en economisch-technische ontwikkelingen) naar zijn oordeel zal toenemen.1 45 Deze stand van zaken rechtvaardigt het - zo wordt blijkbaar bedoeld -, het op de Interimnota Inkomensbeleid geente algemene beleidsprincipe op de verdeling van arbeidskenmerken toe te passen.
De gronden waarop de Raad reeds in dit stadium wederkerend onderwijs gewenst acht, zijn
deels van andere aard. Herinnerd wordt aan de kritiek op het traditionele onderwijs, en de bezwaren van een voortdurende verlenging van het jeugdonderwijs. Overeenkomstige overwegingen treft
men ook aan in Rapport 10 (het commentaar op de Contourennota van Minister J. A. van Kemenade), waar gepleit wordt voor een bewuste afweging tussen uitbreiding van het schoolse onderwijs
en andere maatschappelijke activiteiten die mogelijkheden tot leren bieden.146 In het standpunt
van de Raad is overigens in zoverre een ontwikkeling te bemerken, dat, nadat in Rapport 10 het
buitenschoolse leren onder de aandacht was gebracht, thans gepleit wordt voor niet-initieel onderwijs dat in wisselwerking kan staan met het leren in de arbeidssituatie.

Zelfstandige principiele overwegingen in een hoofdstuk van hct
commentaar op de Contourennota
De in Rapport 10 genoemde overwegingen kunnen - ook los van de verdelingsproblematiek - het voorstel dat de Raad in Rapport 16 doet, schragen. Rapport 10 valt op
doordat de Raad in zijn commentaar mede een aantal principiele overwegingen betrekt, die noch uit bestaande beleidsopvattingen, noch uit de heersende consensus kunnen worden afgeleid. In hoofdstuk 7 constateert de Raad dat de nota 'een bepaalde
onderwijsfilosofie' bevat, waarvan de gedachte 'onderwijs, in het bijzonder scholing, is
goed en nodig' een belangrijk onderdeel vormt. 147 Ietwat gechargeerd zou men deze
'onderwijsfilosofie' kunnen weergeven met de woorden 'hoe meer onderwijs, hoe beter'.
De Raad voert verscheidene tegenargumenten tegen deze benadering aan. Daarbij
richt hij zich naar het beginsel van het bevorderen van de persoonlijkheidsontplooiing:
'het autonoom en creatief omgaan van de mens met zijn omgeving.' 148 Hij werpt de
vraag op, of verdere uitbreiding van het schoolse leren in de huidige westerse samenlevingen nog wel gewenst is. De vraag, of er 'in een zo rijke en gevarieerde cultuur als
de onze geen mogelijkheden (zijn) om volwassenen op andere wijze te laten leren' beantwoordt hij bevestigend: 'Mensen leren overal.' 149 De Raad trekt het nut van verdere
verlenging van de leerplicht in twijfel, en wijst op de financiele consequenties van een
zich steeds verder uitbreidend stelsel van georganiseerd leren in schoolverband. Daardoor kan de financiering van maatschappelijke activiteiten waarin juist het 'ervaringsleren' een plaats krijgt, belemmerd worden. De Raad heeft hier het oog op het stimuleren van 'buurtwerk, verenigingsleven, culturele activiteiten, creativiteitscentra, sportcentra en bibliotheekwerk.' 150
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Toch ziet de Raad er ten slotte van af, een keuze tegen verdere verschoolsing voor
zijn rekening te nemen. Hij noemt zijn eigen principiele analyse 'een pleidooi ( ...)
voor een bewuste afweging van verdere uitbreiding van sommige vormen van georganiseerd onderwijs tegen andere maatschappelijke activiteiten'. De Raad acht zich niet
voldoende geinformeerd 'om deze afweging op deze plaats te verrichten'. 151 Verderop
rechtvaardigt de Raad zijn onthouding evenwel met de verdeling van bevoegdheden,
blijkbaar tussen hem en Regering en Staten-Generaal: 'Het behoort niet tot de competentie van de Raad een dergelijke afweging ter hand te nemen.' 152

Beoordeling van de politieke betekenis van bet werk van de W.R.R.
Het werk van de W.R.R. heeft politieke betekenis waar hij materiele beleidsbeginselen
en een beoordeling van de situatie waarin beleid gevoerd zal worden, op elkaar betrekt.
Met name de selectie van probleemvelden en knelpunten waarover wordt gerapporteerd en de bepaling van de inhoud van de beleidsadviezen hebben politieke betekenis.153 Dit op elkaar betrekken impliceert dat de betekenis van de beleidsbeginselen
wordt uitgewerkt. Zoals in hoofdstuk 5 werd uiteengezet, wordt de betekenis van beginselen pas in de toepassing op concrete situaties geheel duidelijk.
In deze omschrijving van 'politieke betekenis' ligt besloten dat een onderdeel van
het beleidsproces politieke betekenis heeft in de mate waarin tegelijk beginselen en
feitelijke situatie in de beoordeling worden betrokken, dus een synthese van deze elementen in een praktisch oordeel tot stand wordt gebracht; dit beantwoordt aan hetgeen in hoofdstuk 5 werd opgemerkt over de methode van beleid of politiek. Een
mechanische toepassing van genomen beslissingen vormt niet een zelfstandig onderdeel
van het beleidsproces. Een onderdeel van het beleidsproces als het geven van volledig
gebonden beschikkingen kan wel een - zij het zeer geringe - politieke betekenis hebben.154 Wetgeving, planning en andere besluiten waarvan de inhoud niet strekt tot uitvoering van 'hogere' besluiten hebben daarentegen een grote politieke betekenis; zij
behelzen originaire rechtsvorming (zie .hoofdstuk 8).
De advisering over lange-termijn-beleid heeft dus per definitie grote politieke betekenis. Een andere vraag is echter in hoeverre een activiteit haar politieke betekenis ontleent aan de oordeelsvorming door degenen die de activiteit verrichten, dan wel aan de
oordeelsvorming door anderen. Het laatste is in beginsel het geval bij het verrichten van
activiteiten onder (politieke) verantwoordelijkheid van een antler: degene die de activiteit verricht zal zich orienteren op de synthesen van beginselen en feitelijke situatie die
de politiek verantwoordelijke voltrekt. 155 Bij de instelling van de W.R.R. is er sterk de
nadruk op gelegd, dat het werk van de Raad geen afbreuk mag doen aan de politieke
verantwoordelijkheid van Regering en Staten-Generaal voor de beleidsbepaling. Dit kan
er niet toe leiden dat de politieke betekenis van het werk van de Raad vermindert; wel
kan het gevolg ervan zijn, dat zijn werk deze betekenis niet ontleent aan de oordeelsvorming van de Raad, maar aan die door de politiek verantwoordelijke gezagdragers.

139

Uit de bespreking in dit hoofdstuk van de aard en de rol van beleidsbeginselen in
de rapporten die de W.R.R. in zijn eerste zittingsperiode heeft uitgebracht, kan het volgende worden geconcludeerd. De Raad streeft ernaar, zich te richten naar bestaande
beleidsopvattingen ('decisies') van Regering en Staten-Generaal, en naar beleidsopvattingen waarover in de publieke opinie consensus bestaat. De Raad heeftechter onmiskenbaar een eigen inbreng in de interpretatie en uitwerking van de beleidsbeginselen.
Voor de uitwerking van aan decisies en/of consensus ontleende beleidsbeginselen in
samenhang met gegevens betreffende de bestaande en in de toekomst te verwachten
feitelijke ontwikkelingen ontbreken duidelijke orientatiepunten voor het werk van de
Raad. Dit kan ook moeilijk anders liggen, aangezien het bestaande beleid overwegend
korte-termijn-beleid is. Een enkele maal geeft de Raad bovendien op eigen gezag een
ruimere strekking aan een beleidsprincipe van de Regering (namelijk in Rapport 13,
waar hij het uitgangspunt van de Interimnota Inkomensbeleid veralgemeent tot uitgangspunt voor een beleid ten aanzien van de sociale stratificatie ), terwijl Rapport 10
opvalt door een hoofdstuk met zelfstandige principiele overwegingen inzake het onderwijsbeleid.156 Voorts kan worden geconcludeerd dat de Raad binnen de bestaande fundamentele culturele patronen blijft. In Rapport 13 ziet hij ervan af, de mogelijkheid
van een beleid gericht op het legitimeren van non-activiteit te ontwikkelen; in Rapport
16 beschouwt hij de intellectueel-cognitieve orientatie van de samenleving als gegeven
kader. 157
In dit verband moet erop worden gewezen, dat de onderscheiden orientatiepunten
'decisies' en 'consensus' elkaar niet uitsluiten. Beleidsopvattingen van politieke gezagdragers hebben als regel een meer of minder brede basis in de publieke opinie; wel worden consensuele beleidsopvattingen veelal impliciet - zonder nadere 'decisie' - in het
beleid verdisconteerd.
'Sachzwiinge' verminderen de eigen inbreng van de Raad in de politieke oordeelsvorming niet. Voor zover een beroep daarop geen drogreden is, is een 'Sachzwang' niet
iets wezenlijk anders dan een aspect van de feitelijke situatie, die altijd in de oordeelsvorming betrokken moet worden.
Het streven van de Raad, zich te richten naar beleidsopvattingen van Regering en
Staten-Generaal wordt op zich gerechtvaardigd door de aan het begin van dit hoofdstuk genoemde bezwaren tegen advisering over het te voeren beleid door een onafhankelijk adviesorgaan welks gezichtspunt niet verschilt van dat van Regering en StatenGeneraal. Dit streven leidt in de praktijk van het werk van de Raad tot een soort 'gematigd decisionisme', waarbij de Raad vooral aansluiting zoekt bij de eerste van de drie
aan het begin van dit hoofdstuk onderscheiden varianten van het decisionisme: politici
beslissen over de richting van het beleid, wetenschapsbeoefenaren 'berekenen' wat er
gedaan moet worden. De Raad is zich er kennelijk ter dege van bewust, dat eenzinnige
beleidsdoeleinden die het aangeven van de te nemen maatregelen tot een 'neutrale'
activiteit zouden terugbrengen, niet bestaan. Behalve uit de geanalyseerde grote rapporten van de Raad kan dit ook uit de in Rapport 6 (De organisatie van het openbaar
bestuur) gevolgde methode, en uit enkele opmerkingen in Rapport 10 (commentaar op
de Contouren-nota) worden afgeleid.
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In Rapport 6 gaat de Raad na, in hoeverre twee consensuele uitgangspunten, namelijk 'democratie'
en 'doelmatigheid',158 in drie modellen van territoriale bestuursorganisatie tot hun recht komen.
Na een afweging van de voor- en nadelen van deze drie modellen spreekt hij zijn voorkeur uit voor
het model van de 'provincies nieuwe stijl'.159 Met het oog op deze afweging concretiseert de Raad
de beide uitgangspunten tot een tiental 'criteria' (minder juist in het rapport ook we! 'knelpunten'
genoemd), zoals 'Beheersing van toekomstige maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen' en
'Verhoging van betrokkenheid van burgers bij het bestuur'.160 Omtrent de hanteringvan deze criteria zegt de Raad, 'dat de een de betekenis die de verschillende criteria hebben, anders zal waarderen dan de antler. Zo zal, indien grote waarde wordt toegekend aan de beheersing van maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen, het gevaar kunnen bestaan dat niet of onvoldoende een van de
andere criteria, zoals de eenvoud van de bestuurlijke structuur, in de bestuurlijke organisatie tot
uitdrukking wordt gebracht. De voorkeur voor een van de modellen hangt dus nauw samen met de
waardering van de verschillende criteria.'161 Elders maakt de Raad een opmerking van overeenkomstige strekking ten aanzien van het zoeken naar een evenwicht tussen centralisatie en decentralisatie: 'Bij de bepaling van het evenwicht kan nooit een voor altijd geldende oplossing worden gevonden. De democratie en doelmatigheidscrit eria, waaraan de verhoudingen moeten voldoen, kunnen in de loop der tijden een andere inhoud krijgen, zij zijn tijdgebonden en houden subjectieve
elementen in.'162
Elders in het rapport merkt de Raad omtrent de algemene criteria 'democratisering' en 'doelmatigheid' op, dat het, hoewel 'een spanning tussen beide niet ontkend kan worden', 'niet doenlijk
(is) tussen beide een scherpe scheiding te maken.'163 Voorts wijst de Raad erop dat een 'doelmodel
geen absoluut karakter heeft. Op grond van ervaringen en voortgezet onderzoek zal het model op
onderdelen moeten worden bijgesteld en nader worden geconcretiseerd.' 164
Het belang van deze opmerkingen is daarin gelegen, <lat de W.R.R. erin erkent dater geen eenduidige relatie tussen de criteria (decisies met betrekking tot beleidsdoeleinden) en de middelen is.
De betekenis van de criteria (beleidsprincipes) wordt pas geheel duidelijk bij de toepassing. In zijn
commentaar op de Contourennota doet de Raad uitspraken met een vergelijkbare betekenis. Hij
levert daar kritiek op deze beleidsnota op grond van drieerlei 'gegeven' criteria: de eigen uitgangspunten van de nota, de stand van de onderwijswetenschap, en andere beleidsnota's. Omtrent de
toetsing van de Contourennota aan haar eigen uitgangspunten merkt de Raad op, dat 'in de nota
niet een strakke samenhang van doe! - middelen (is) gehanteerd. (. .. ) Duidelijke uitspraken over
de onderlinge gewichtsverhoudingen tussen doelstellingen ontbreken.'165 'Waar de Contourennota
naar vernieuwing streeft, is <lit wellicht eerder af te leiden uit de middelen, <lat wil zeggen de voorgestelde structurele wijzigingen in het onderwijs, dan uit de doelstellingen. '166 Deze opmerkingen
hebben weliswaar de strekking, aanmerkingen op de Contourennota te maken, maar zij impliceren
tevens, <lat de W.R.R. bij zijn eigen (commentarierend ) werk met doelstellingen alleen niet uit de
voeten zal kunnen: pas uit de aanduiding van het relatief gewicht van die doelstellingen of uit hun
toepassing kan de Raad opmaken, wat zij in werkelijkheid betekenen.

Een op de tweede variant van het decisionisme geente werkwijze (de wetenschapsbeoefenaren presenteren uitgewerkte beleidsalternatieven, waaruit de politici kunnen
kiezen) treft men in de rapporten van de Raad niet in zuivere vorm aan. De in Rapport
6 besproken alternatieve modellen van territoriale bestuursorganisatie zijn niet door de
Raad ontwikkeld, maar waren reeds in discussie; het advies van de Raad betreft juist de
keuze tussen deze modellen. In Rapport 13 (Maken wij er werk van?) worden voor de
financiering van de sociale verzekeringen wel beleidsalternatieven ontwikkeld. De Raad
stelt zich daarbij echter niet neutraal op. Hij geeft integendeel een aantal criteria voor
de keuze tussen deze alternatieven aan. Dat hij uiteindelijk geen advies uitbrengt over
de keuze tussen de alternatieven, berust uitsluitend daarop dat het hem aan de benodigde kwantitatieve informatie ontbreekt. 168 De in Rapport 15 (De komende vijfentwintig jaar) geschetste alternatieven zijn geen beleidsalternatieven, maar mogelijke
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toekomstige ontwikkelingen, waartussen op gronden van plausibiliteit geen keuze kon
worden gedaan.
In de derde decisionistische variant denkt men aan de wetenschapsbeoefenaren
een zuiver informatieve taak toe: zij informeren de politici over de bij ongewijzigd
beleid te verwachten ontwikkelingen, waarna de politici geheel zelfstandig over het te
voeren beleid beslissen. De algemene toekomstverkenning, waarvan in Rapport 15 verslag wordt gedaan, beantwoordt hier vrijwel geheel aan. Bij de ontwikkeling van de
'toekomstbeelden' is de door de Raad met de uitvoering van het project belaste commissie niet zonder meer van 'ongewijzigd beleid' uitgegaan. Dit zou strijdig zijn met
haar methodisch uitgangspunt, volgens hetwelk de door veranderingen opgeroepen gevolgen, inclusief gedragsaanpassingen, in het beeld worden opgenomen. Toch achtte de
commissie het aanvankelijk nuttig, uit te gaan van de veronderstelling dat de overheid
haar beleid niet zou aanpassen, opdat zou blijken welke beleidsmaatregelen in verband
met de te verwachten ontwikkelingen nodig zouden zijn. Deze veronderstelling zou
echter 'leiden tot grote moeilijkheden die de gehele ontwikkeling zouden overschaduwen.' De commissie heeft daarom nader aangegeven beleidsaanpassingen wel in de
toekomstbeelden verdisconteerd. 170 Dit neemt echter niet weg dat in de algemene toekomstverkenning creatieve beleidswijzigingen buiten beschouwing zijn gelaten. 'De belangrijkste functie' - aldus de W.R.R. over het rapport in zijn aanbiedingsbrief - 'ligt
op het vlak van informatieverschaffing ten behoeve van verdere discussie ( ...). Hoewel
er geen directe aanknopingspunten voor het beleid geboden worden, stelt het Rapport
wel de noodzaak van anticiperende politieke besluitvorming in het licht en bevordert
het aldus de voorbereiding van toekomstgericht overheidsbeleid.' 171
Een en ander betekent niet dat overeenkomstig het decisionistische model informeren en politiek bedrijven strikt gescheiden kunnen worden. In de toekomstbeelden
ligt - nog afgezien van de veronderstelde beleidsaanpassingen - reeds een visie op de
aard en het relatieve gewicht van de voor het beleid relevante problemen besloten.
Voorts veronderstelt het in de algemene toekomstverkenning gehanteerde begrip knelpunten een - al dan niet op de thans heersende geente - politieke visie. 172 De betrekkelijke 'neutraliteit' van dit werkstuk komt echter daaruit voort, dat de inhoud van de
toekomstbeelden nauwelijks politieke betekenis in de hiervoor aangegeven zin heeft:
beleidsprincipes en feitelijke ontwikkelingen worden er in beginsel niet op elkaar betrokken. Zou de Raad zich tot werk als het onderhavige beperken, dan zou het decisionistische ideaal wel vrij dicht benaderd worden, maar zou hij zelf geen aandeel hebben
in de vorming van lange-termijn-beleid. De ontwikkeling van zo'n beleid zou geheel van
anderen dan de Raad afhankelijk zijn.
Blijkens de in december 1977 uitgebrachte nota Evaluatie Algemene Toekomstverkenning acht de W.R.R. de geringe politieke betekenis van het door de commissie
opgestelde rapport een bezwaar, waarbij hij erop wijst dat het 'aangeven van oplossingen voor knelpunten ten behoeve van het toekomstig regeringsbeleid' tot de hoofdtaken van de Raad behoort. 173 Hij geeft daarom in overweging, bij de opzet van het
werkprogramma voor de tweede Raadsperiode (1978-1982) te denken aan een toe-
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komstverkenning waarin beleidsmogelijkheden worden ontwikkeld. Bij het signaleren
van knelpunten zouden voorts zoveel mogelijk oplossingen in de vorm van beleidsalternatieven moeten worden aangegegeven. 174 De Raad in nieuwe samenstelling heeft
inderdaad een 'beleidsgerichte toekomstverkenning' in zijn werkprogramma (september 1978) opgenomen, die door de beoogde confrontatie van de opvattingen inzake
problemen met het bestaande beleid onmiskenbaar politieke betekenis zal hebben. 175

De consensuele basis van lange-termijn-beleid
Lange-termijn-beleid is erop gericht, in de nog (vrij) ver van ons af liggende toekomst
rechtvaardige samenlevingsverhoudingen mogelijk te maken door reeds thans beleidsmaatregelen te treffen: lange-termijn-beleid is niet toekomstig beleid, maar huidig beleid met het oog op de toekomst. Dit betekent, dat huidig beleid gericht moet worden
door in verband met toekomstige ontwikkelingen gevormde beleidsprincipes. In verband hiermee bestaat er een spanning tussen de aan de W.R.R. toebedachte taak, een
bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een lange-termijn-beleid, en de uit zijn
positie in het staatsbestel voortvloeiende wens dat hij zich richt naar de door Regering
en Staten-Generaal aanvaarde beleidsopvattingen en/of consensuele beleidsprincipes.
De bestaande beleidsopvattingen kunnen geen goed uitgangspunt opleveren voor langetermijn-beleid: deze opvattingen zijn immers veelal ontleend aan het huidige kortetermijn-beleid of zijn althans gevormd naar aanleiding van de wijze waarop men de problemen voorafgaand aan de bewerking van het onderwerp door de W.R.R. zag. Passende orientatiepunten voor een lange-termijn-beleid kunnen zeker ook niet worden
ontleend aan de heersense consensus, omdat deze door de bestaande perceptie van problemen wordt gevormd.
Men kan zich afvragen, of lange-termijn-beleid - waarin bij uitstek originaire
rechtsvorming geimpliceerd is - niet een veel meer creatieve ontwikkeling van beleidsprincipes vereist dan waartoe de W.R.R. in verband met zijn plaats in het staatsbestel
in staat is. Los van de uit de positie van de Raad voortvloeiende problemen worden ten
aanzien van de wenselijkheid van een consensuele basis van lange-termijn-beleid sterk
uiteenlopende standpunten ingenomen. Deze varieren van het standpunt dat langetermijn-planning alleen geoorloofd is, als zij op consensus berust, tot de zienswijze volgens welke een conflict tussen een overheidsbeleid dat bewust wil vorm geven aan de
samenlevingsverhoudingen in de nog wat verderaf gelegen toekomst en de nu heersende
opvattingen onvermijdelijk is.
Verwant met het eerstbedoelde standpunt is de zienswijze van Van Braam. Hij
stelt 'de vraag of in onze plurale samenleving, met een - (grond)wettelijk erkende grote veelheid en verscheidenheid van groeperingen, machtscentra, opvattingen, belangen, aan de eis van "een beleidsconceptie", van een "totaalvisie" of "een samenvattend
en consistent inzicht" in de (feitelijke, meer nog: gewenste of wenselijke) "ontwikkeling van de maatschappij op lange termijn" ( ...) ooit kan worden voldaan.' Zijns in-
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ziens zou dat de toepassing van 'dwang en systematische indoctrinatie vanuit de hoogste centra van beheersing' meebrengen. 176 Van Braam wijst planning vanuit een
beleidsconceptie af, omdat zij niet op consensus berust en, gezien de pluraliteit van opvattingen in onze samenleving, niet kan berusten. Zijn zienswijze komt voort uit een
pluralistische ideologie, volgens welke de overheid zich behoort te onthouden van beinvloeding van het vrije spel der geestelijke krachten in de maatschappij.
Ten aanzien van gemeentelijke planning veronderstelt Hoogerwerf dat deze bij
ontbreken van consensus moeilijker verloopt. 'Vermoedelijk is het zo, dat een integraal
beleid gemakkelijker tot stand komt naarmate de verhouding tussen de fracties in de
raad minder gepolariseerd is.' 177 G. H. Scholten meent dat integrale beleidsplanning de
tegenstellingen duidelijker maakt, maar ook 'tot een wat groter realisme' kan leiden,
hetgeen de tegenstellingen misschien kan verminderen. 178 Hamischfeger geeft het
standpunt weer, volgens hetwelk 'strukturveriindernde Planungen' op 'Revolutionen
von oben' neerkomen. Hij verwerpt deze opvatting, en stelt er een conceptie van 'democratische planning' tegenover, die niet in het andere uiterste van passiviteit ten opzichte van de heersende meningen vervalt. Harnischfeger spreekt van democratische
planning, 'wenn Planung als Werk der demokratisch organisierten Gesellschaft selbst erscheint und zugleich die Demokratisierung der Gesellschaft intendiert' .179 Een element
van Harnischfegers begrip democratische planning is dus, dat de democratie die aan
planning doet 'onaf is; dit betekent, dat planning niet alleen maar toekomstprojectie
der huidige opvattingen is, maar tot op zekere hoogte een principiele, kritische houding ten opzichte daarvan veronderstelt. Harnischfeger sluit zich aan bij het door Karl
Mannheim geformuleerde postulaat van 'planning for freedom, subjected to democratic control' .180
In Hamischfegers visie op planning ligt besloten, dat de principes die er richting
aan geven noch revolutionaire idealen zijn die breken met de heersende opvattingen,
noch louter kopieen van die opvattingen. De principes normeren de dynamiek van het
beleid, dat het 'Werk der demokratisch organisierten Gesellschaft' is.181 Dat planning
een proces is, zegt niet alleen iets omtrent z~jn praktische kant (het realiseren van
rechtvaardige samenlevingsverhoudingen), maar ook omtrent zijn principiele kant: het
tot bewustzijn brengen van de tot gelding te brengen materiele beginselen van beleid.
Deze beginselen behelzen de nu mogelijke principiele anticipatie op toekomstige verhoudingen. In deze benadering ontkent men niet de betekenis van consensus, maar keert
men zich wel tegen de passieve benadering ervan, die men aantreft bij tal van tegenstanders van het bewust vormgeven aan de toekomstige samenleving door middel van
planning. In dit verband is van belang wat Dror omtrent de incrementalistische benadering opmerkt: 'The incremental-change model overemphasizes the importance of agreement between policymakers as a criterion for policymaking, neglecting the dynamic
nature of "agreement" and the fact that political feasibility is only one of the requirements for a good policy. 182
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Het dynamisch karakter van consensus
Dat consensus eerder voertuig (medium) dan grond van beleidsprincipes is, kwam in de
beschouwingen aan het slot van hoofdstuk 5 tot uiting. Men kan slechts dan in de volle
zin des woords van rationaliteit in het beleid spreken, als de oordeelsvorming plaatsvindt in het licht van het transcendentale beginsel van elk recht. Dit beginsel kan
echter slechts gekend worden door het medium van de zich historisch ontwikkelende
intersubjectiviteit, die deze absolute en daarom niet rechtstreeks door ons kenbare
grond interpreteert. 183 Men mag daarom niet, zo werd daar gesteld, de inhoud van het
recht van een feitelijke consensus afhankelijk maken. Veeleer gaat het - zo ook Scheltens en Wieland - om een consensus die men moet kunnen bereiken, doordat men een
in de concrete omstandigheden adequate uitwerking aan het beginsel geeft. Beleid voeren betekent niet dat men zich passief opstelt tegenover de in de samenleving heersende opvattingen, maar dat men in een dialoog met de betrokkenen een consensus opbouwt, die het beginsel adequaat interpreteert. Dit is een continu historisch proces, dat
niet een absolute consensus tot eindpunt heeft. Consensus wil niet zeggen, dat er omtrent de beleidsprincipes unanimiteit bestaat. Bestond deze, dan was de dynamiek van
de geschiedenis gestold. 184 Consensus zegt hier niet meer dan intersubjectieve geldigheid van de interpretaties. Deze consensus is altijd relatief - er heerst dus ook 'dissensus' -, anders werd de dialoog niet voortgezet. 185

Planning en democratie
Ervan uitgaande dat planning niet kan en niet behoeft te berusten op de instemming
van allen, rijst de vraag of lange-termijn-planning niet een inbreuk betekent op het
recht van de oppositie in het parlement om na een eventuele aflossing van de wacht
haar beleidsvisie tot gelding te brengen. Voor een kabinet dat - om welke reden dan
ook - zijn tijd gehad heeft en demissionair is, geldt volgens Prakke als richtsnoer 'dat
niet zonder noodzaak mag worden vooruitgelopen op het door het nieuwe kabinet te
voeren beleid' .186 Heeft niet ten aanzien van de lange termijn elk kabinet als het ware
bij voorbaat zijn tijd gehad, zodat het zich van lange-termijn-planning behoort te onthouden? Lompe stelt de vraag: 'Wird dann, wenn die jeweilige Mehrheitsfraktion for
einen Zeitraum plant, der iiber die Legislaturperiode hinausgeht, der Regierungsnachfolger nicht stark in seiner Entscheidungsfreiheit eingeengt?' Voorts vraagt hij zich af
of periodieke verkiezingen niet ten gevolge hiervan aan reele betekenis inboeten. 187
Kortmann wijst op een antler aspect van hetzelfde probleem, namelijk de uitwerking
van lange-termijn-planning op de politieke verantwoordelijkheid: door de discrepantie
tussen de (lange) termijn waarvoor het beleid wordt uitgezet en de korte termijn gedurende welke de plannende Minister zijn ambt vervult, dreigt de politieke verantwoordelijkheid van opvolgende bewindslieden inhoud te gaan missen, en teruggebracht te
worden tot een formele verantwoordelijkheid voor het overnemen van de bestaande
plannen. 188
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In het algemeen verlangt men van een meerderheidsregering, dat zij zich ervoor zal
wachten, onomkeerbare maatregelen te nemen, die het de oppositie onmogelijk zullen
maken, na een eventuele aflossing haar beleid door te voeren. Volgens Lompe ligt het
voor de hand, dat men deze eis ten aanzien van lange-termijn-planning ter discussie
stelt. 'Bei aller notwendigen Offenheit, Flexibilitiit und Reagibilitiit, die Planung im
hier verstandenen Sinne auszeichnet, ist Planung eben auch - wie betont - Investition,
die als Selbstbindung verfassungsmiiBiger Organe, wenn sie langfristig angelegt ist, auch
eine Bindung des jeweiligen Nachfolgers bedeuten und seinen Entscheidungsspielraum
einschriinken kann.' 189 Plannen die een nieuwe regeringsmeerderheid tegen haar zin
aantreft, zullen deels voor verandering vatbaar, deels niet of slechts tegen te hoge
kosten veranderbaar blijken te zijn. In het laatste geval zal men ze als bindend moeten
aanvaarden. 'Die Plane werden hier wie ein Gesetz oder ein langfristiges Budget respektiert.'190
Hiermee plaatst Lompe het probleem in de juiste context: de bindingen die een
nieuw bewind van andere signatuur op het terrein van lange-termijn-planning aantreft
verschillen niet principieel van andere rechtsgeldige bindingen, zoals wetten, meerjarige begrotingen en internationale overeenkomsten. 191 Binnen de grenzen van het
mogelijke - daarbuiten treedt geen enkel beleid - mag het nieuwe bewind trachten
daarin veranderingen aan te brengen: door plannen en begrotingen bij te stellen of te
vervangen, door wetten te wijzigen of in te trekken, door te onderhandelen met vreernde mogendheden over de bestaande volkenrechtelijke verplichtingen. Elk beleid leidt
tot 'faits accomplis' voor hen die opvolgen; daarin onderscheidt lange-termijn-planning
zich niet van de aanleg van een weg. Het maken van plannen voor de nog betrekkelijk
veraf gelegen toekomst is het recht en valt onder de verantwoordelijkheid van de op
een bepaald ogenblik fungerende bewindslieden onder controle van of in samenwerking met het parlement zoals dat dan is samengesteld. Wanneer men inziet, dat langetermijn-planning niet een anticipatie op toekomstig beleid is, maar een beleid dat anticipeert op de toekomst, zal men er geen bezwaar tegen maken dat een opvolgend
bewind onvermijdelijk voor voldongen (rechts)feiten wordt geplaatst.
Beleid ten aanzien van de lange termijn is, zo blijkt ook hier, een aspect van het
algemeen beleid. De principes van het lange-termijn-beleid dienen voor openbare discussie vatbaar te zijn. Die discussie behoeft geenszins in een unanieme aanvaarding van
een bepaalde planning uit te monden, maar zal wel een gespreksbasis 192 moeten hebben, die - intermediair ten opzichte van de voorpositieve zin van recht en beleid - de
criteria voor die discussie verschaft. Het gaat erom dat de gezagsuitoefening intersubjectief verankerd is in een consensus van meer fundamentele aard over de taak van de
overheid bij het vormgeven aan de toekomstige samenleving. Zonder een dergelijke
fundamentele consensus roept het overheidsbeleid spanningen op, die het welslagen
van het beleid - wil de gezagsuitoefening niet in dwang ontaarden - bedreigen. 193 Dat
deze gespreksbasis 'consensus' wordt genoemd, betekent niet dat ieders individuele instemming vereist zou zijn. Waar het om gaat is dat de principes die aan het beleid ten
grondslag worden gelegd, intersubjectief-redelijk te verantwoorden zijn - waarbij de
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uiteindelijke toets niet door de intersubjectiviteit zelf, maar door het te interpreteren
beginsel van elk recht (het natuurrecht, de rechtsidee) wordt gevormd. 'De consensus
als de weergave van het eigentijds rechtsgevoel speelt hier', aldus Scheltens, 'een belangrijke rol, niet omdat hij norm-scheppend zou zijn, maar wel omdat hij norm-ontdekkend is.' 194

Opbouw van authentieke consensus
De hierboven ontwikkelde visie op lange-termijn-planning houdt het volgende in:
a. De eraan ten grondslag liggende beleidsprincipes kunnen niet simpelweg aan de
heersende opvattingen ontleend worden, maar moeten wel intersubjectief geldig
zijn, omdat het beginsel van het recht altijd slechts door bemiddeling van de uitwerking in de gegeven cultuur-historische situatie kenbaar wordt.
b. De discussie omtrent die principes moet berusten op een fundamentele consensus over de taak van de overheid bij de realisering van rechtvaardige samenlevingsverhoudingen. Slechts dan kunnen degenen die verantwoordelijkheid dragen voor
het beleid in een vruchtbare dialoog treden met de burgers van een democratische
staat over de verdere ontwikkeling van de principes van het beleid op lange termijn.
c. Beleid op lange termijn voeren is het tot gelding brengen van een principiele visie
op de toekomstige samenleving. Dit geschiedt niet slechts langs die weg dat er
maatregelen worden genomen die aan die visie beantwoorden, maar ook aldus dat
in een geestelijk sociaal proces de dragende principes van het lange-termijn-beleid
geleidelijk aan ontwikkeld worden van toekomstvisie tot actueel rechtsbewustzijn.
Lange-termijn-planning is een bepaald type gezagsuitoefening. In de hier weergegeven
visie komt de in hoofdstuk 6 omschreven bemiddelende functie van gezag tot uiting.
Gezag legt, als zodanig, niet op wat het wil overbrengen. Het plannend gezag dient een
toekomstvisie op de samenleving over te brengen, die recht doet aan de waarde van de
menselijke persoon. Het ontwikkelt deze visie in dialoog met de in de samenleving
levende opvattingen, en tracht de visie zowel naar de normzijde als naar de feitelijke
zijde ingang te doen vinden. Naar de normzijde houdt dit proces in, dat de beleidsbeginselen - de toekomstvisie - van het bevoegd gezag in een politieke dialoog tot
actueel rechtsbewustzijn ontwikkeld worden.
De vaststelling van lange-termijn-plannen door de gezagdragende overheidsinstanties dient in een proces van consensus-opbouw te zijn ingebed, dat het karakter draagt
van een dialoog. Beleid is een proces, waarvan opbouw van consensus een onderdeel
vormt. Consensus is geen statisch gegeven, waartegenover de overheid zich passief registrerend - zou mogen opstellen. Dat is de funamentele misvatting van degenen die
de heersende consensus zonder meer als criterium voor lange-termijn-planning presenteren.
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In zijn bekende werk 'The Active Society' heeft Amitai Etzioni een theorie van
'societal guidance' ontwikkeld, die belangrijke aanknopingspunten biedt voor een verdere uitwerking van de gedachte van een op interpretatie van de voor-positieve zin van
recht en beleid gerichte consensus-opbouw als basis voor lange-termijn-beleid.
Etzioni staat als ideaal een samenleving voor ogen van actieve mensen, die zich voor de maatschappelijke ontwikkeling verantwoordelijk weten. Zo'n maatschappij heeft 'an organizational framework' nodig, de staat, die weliswaar controle uitoefent, maar tevens consensus voor zijn beleid mobiliseert. 'A society without a state is largely passive, and a state without a societal base is a control
network with only a limited capacity for the mobilization of consensus.'195
Tussen de staatsorganisatie en de maatschappij bestaat een wisselwerking, die aan de inhoud
van het beleid richting geeft: 'the state never merely reflects societal consensus( .. .); it always has
a power and a perspective of its own.'196 Etzioni onderscheidt een neerwaartse stroom in die wisselwerking - 'social control' - en een opwaartse stroom - 'consensus-formation'. Tezamen voorzien
deze in 'societal guidance'.197 Niet wanneer de mensen door een machtig controle-systeem worden
onderdrukt, maar slechts wanneer een authentieke consensusvorming plaatsvindt zal een maatschappij waarlijk actief zijn.198
De opwaartse stroom van 'consensus-formation' dient zijnerzijds gestimuleerd te worden door
een neerwaartse stroom - d.w.z. een overheidsactiviteit -, die Etzioni aanduidt als 'consensusmobilization'. Het overkoepelende begrip voor de wisselwerking is 'consensus-building'.199 Omdat
een actieve maatschappij een groter vermogen tot consensus-opbouw ('consensus-building') heeft,
zijn de vooru1tzichten voor planning er beter. Op consensus-opbouw gebaseerde planning onderscheidt zich zowel van de rationalistische planning in totalitair gecontroleerde maatschappijen als
van het incrementalisme in passieve maatschappijen.200
Etzioni distantieert zich van de opvatting volgens welke individuele voorkeuren na een concurrentie tussen diverse opvattingen door middel van het mechanisme van verkiezingen tot gelding
komen.201 In die opvatting zou de intersubjectieve redelijkheid verabsoluteerd worden. In het
proces van consensus-opbouw heeft de overheid een eigen verantwoordelijkheid. Etzioni spreekt
van 'a changing normative and political consensus, one whose growing realization hinges on a continual interplay between members and structure.'202
De beide neerwaartse stromen van de overheid naar de maatschappij - 'consensus-mobilization' en 'control' - hebben een verschillende functie.203 De eerste stroom behoort tot de consensus-opbouw, en heeft vooral de strekking het principiele kader aan te geven waarbinnen het beleid
gevoerd zal worden. De tweede stroom betreft de beleidsbepaling als zodanig, waardoor het nog
vage principiele kader wordt uitgewerkt in concrete maatregelen. 'It is, thus, mainly through the
decision-making processes that vague and abstract societal commitments, whose directions are indicated by the values and goals to which the actor subscribes, are translated into specific commitments to one or more specific courses of action. •204
Hieruit blijkt het belang van Etzioni's beschouwingen over 'consensus-building' voor het probleem dat hier aan de orde is. Dat probleem betreft immers de intersubjectieve interpretatie van het
beginsel van elk recht en dus ook van het beleid. Die interpretatie, met het oog op de concrete
situatie, is gericht op de ontwikkeling van een dynamische consensus omtrent beleidsbeginselen, die
richting kunnen geven aan het voeren van een - daardoor rationeel - lange-termijn-beleid. Dit vertoont overeenkomst met wat Etzioni 'setting the context' noemt.205
Uit beleidsbeginselen kan men echter niet het concrete beleid deduceren. Er is een voortgezette concretisering nodig, die recht doet aan de situatie waarin het beleid tot gelding moet komen.
Die voortgezette concretisering moet geschieden in )let voortdurend besef, dat zij genormeerd
wordt door het eerste beginsel van recht en beleid. De uitgewerkte beginselen - die altijd het stempel dragen van hun tijd - bemiddelen tussen het eerste beginsel en deze concrete beleidsbepaling.
De beleidsbepaling in concreto komt in de grond van de zaak overeen met wat Etzioni aanduidt als
'specification of the context'.206
De ontwikkeling van beginselen die richting kunnen geven aan lange-termijn-planning, betreft
het eerste ('setting the context'), deze planning zelf het laatste ('specification of the context'). In
het voorgaande werd de vraag gesteld, in hoeverre planning - wat het principieel karakter ervan be-
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treft - op consensus moet berusten. De beantwoording ervan ging in die richting, dat men consensus niet als een statisch gegeven mag beschouwen, maar dat hij mede door de uitoefening van gezag
(in de ware zin des woords) moet worden opgebouwd. Etzioni's sociologische beschouwingen bieden een uitwerking van de gedachte van consensus-opbouw. Deze gedachte is niet alleen van belang
voor de ontwikkeling van beleidsprincipes, maar zou ook voor rechtssociologisch onderzoek naar
de uitwerking van rechtsvorming op de in de maatschappij levende opvattingen van belang kunnen
zijn: men zou kunnen nagaan in hoeverre overheidsactiviteit ertoe bijdraagt de in de samenleving
levende opvattingen tot rechtsbewustzijn te ontwikkelen.
Consensus-opbouw kan betekenen, dat vrij vage en onvaste opvattingen zich in de richting van
een gemeenschappelijke visie ontwikkelen, en ook dat meer specifieke opvattingen zich wijzigen. 207 In de dynamiek van consensus-opbouw kan het stimuleren van de coexistentie van nieuwe
waarden naast het geijkte waardenpatroon de weg effenen naar een consensus over nieuwe waarden: 'An interesting mechanism by which this revision is accomplished is the broadening of a
system by the legitimation of a new alternative and then a gradual shifting of the weight from earlier alternatives to the new one until! the center of gravity of the whole system is altered.'208
Etzioni wijst erop, dat consensus-opbouw niet met democratisch bestuur gelijkgesteld mag
worden. Wei is het zo, dat democratie kan gelden als een van de wijzen waarop men consensus kan
opbouwen. 209 In een twee-partijen-stelsel worden eerst op regionaal niveau de tegenstellingen gereduceerd; vervolgens wordt op nationaal niveau een consensus bereikt, die als programma voor een
meerderheidsregering aan de kiezers wordt voorgelegd.210 In een veel-partijen-stelsel komen te veel
tegenstellingen op het hoogste niveau.211 'The consensus generated by the top-heavy structure
tends to be insufficient - as indicated, for instance, by the relative inability to form coalition
governments within these structures, the instability of these governments once they are formed,
and the relative passivity of national polities. '2 12 Doordat een door een coalitie gevormde meerderheid maar moeilijk de benodigde consensus kan opbouwen, zou een actief beleid, dat op vormgeving aan de toekomstige samenleving uit is, minder kans maken in een land als Nederland, dat op
coalitieregeringen is aangewezen, dan in landen als Groot-Brittannie. Dit neemt niet weg, dat ook
dan de representatie op diverse niveau's, zoals partij-afdelingen, partijen, volksvertegenwoordiging
en regering, bijdraagt tot het integreren van aanvankelijk divergerende opvattingen tot een funda~
mentele consensus omtrent het te voeren lange-termijn-beleid.213
Bovendien lijkt er aanleiding te bestaan om de juistheid van Etzioni's bezwaren tegen een veelpartijen-stelsel uit een oogpunt van 'activiteit' in twijfel te trekken, en dit niet alleen omdat het
geen steun lijkt te vinden in een globale vergelijking van bij voorbeeld het Britse met het Nederlandse regeringsbeleid. De indruk bestaat, dat Etzioni hier te veel op de buitenkant van consensusvorming afgaat. Wanneer deze bestaat in een nivellering van idealen, zal de schijnbaar betere integratie van standpunten die in een twee-partijen-stelsel plaatsvindt, tot resultaat hebben dat het zout
uit de pap verdwijnt. Dan komt juist geen actief beleid tot stand. Consensus-opbouw die begrepen
wordt als intersubjectieve interpretatie van het beginsel van de vrijheid - het eerste beginsel van
recht en beleid - moet aan kwalitatieve eisen voldoen.
Overigens schenkt Etzioni juist veel aandacht aan de kwaliteit van de op te bouwen consensus.
Hij verlangt dat deze 'authentiek' zal zijn,214 dat wil zeggen gebaseerd op maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, op solidariteit met de zwakken.215 Dit verantwoordelijkheidsbesef staat
tegenover de 'vervreemding', die in de westerse maatschappij afbreuk doet aan de wederzijdse erkenning als persoon. 'The modern market system places a high value on material objects; the incapacity of the participants for uninhibited and holistic affection for a human being, which results
from such a system, deprives all the members of a market-dominated society and not just the
workers.'216 Zoals reeds uit deze passage blijkt, dient Etzioni's desideratum van de opbouw van
een authentieke consensus begrepen te worden vanuit het beginsel van de vrijheid, dat van de eerbied voor de vrije menselijke persoon: 'man is viewed as a self-transcending being who has a measure of choice.'217 Hoewel deze laatste woorden doen denken aan de liberale, negatieve opvatting
van vrijheid als keuze-vrijheid, blijkt elders dat hij vrijheid wel degelijk positief opvat: niet 'natuurlijke' processen, maar slechts 'societal planning for more freedom' maakt een maatschappij waarlijk
actief.218
Uit dit alles mag de conclusie worden getrokken, dat Etzioni een actief-vormgevend beleid
voor ogen staat, dat berust op een mede door overheidsbeleid op te bouwen principiele consensus.
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Een principiele consensus als hier bedoeld weet zich genormeerd door het beginsel van elk recht en
beleid, welk beginsel in en door dit intersubjectieve proces van consensus-opbouw wordt genormeerd.
Etzioni huldigt een planningsopvatting, die hieraan beantwoordt. Terwijl 'rationalistic planning' slechts op controle van de overheid berust, gaat de door hem bedoelde 'interwoven planning'
of 'new planning' mede van consensus-opbouw uit (vgl. hoofdstuk 8).2 19

Consensus omtrent beleidsbeginselen
In het licht van het vorenstaande kan de vraag in hoeverre het beleid naar zijn principes
op consensus moet berusten, als volgt worden beantwoord:
1. Het beleid moet op een zekere consensus stoelen. Dit betekent echter niet, dat de
staat tot passiviteit gedoemd is, en zou moeten afwachten of de samenleving spontaan een adequate inhoudelijke bepaling van het beleid genereert. lntegendeel: er
moet een actieve uitoefening van gezag zijn, die - uiteraard - de vrijheid niet breidelt, maar respecteert en realiseert door de dynamiek van de consensusvorming te
stimuleren. Aldus ontstaat een wisselwerking van gezagsuitoefening en consensus,
door Etzioni aangeduid als consensus-opbouw.
2. Consensus mag geen intersubjectieve willekeur zijn. Hij moet 'authentiek'
(Etzioni) en in de voile zin rationeel zijn: hij moet het karakter dragen van een
interpretatie van het met de mens (op)gegeven beginsel van recht en beleid. In een
vrije wisselwerking van gezagsuitoefening en consensus moet het recht - en dus het
beleid - worden gevormd.
3. Consensus-opbouw zoals hier bedoeld past in een sociale rechtsstaat. Hij vermijdt,
dat de overheid op totalitaire wijze een beleidsvisie oplegt die afwijkt van de onder
de bevolking levende opvattingen. Hij vermijdt ook een passieve houding ten opzichte van de heersende opvattingen, welke houding bij een ethiek der staatsonthouding zou passen. In plaats hiervan manifesteert de overheid zich als gezagdrager in de ware zin des woords. Zij 'bemiddelt' tussen de voor-positieve zin van
recht en beleid enerzijds, en de inzichten van de betrokkenen anderzijds. Aldus
overbrugt zij tevens de kloof tussen haar eigen visie, die nog voorlopig dient te
zijn, en de heersende opvattingen - de voorlopige consensus. Zij begeleidt de vorming van een nieuwe, 'authentieke' consensus, die het draagvlak kan vormen voor
een beleid dat vormgeeft aan de toekomstige maatschappelijke verhoudingen.
4. Beleid behoeft niet steeds in gelijke mate op consensus gebaseerd te zijn. Een fundamentele consensus inzake de context van het beleid - zoals de constitutie van de
staat en de meest algemene beginselen - is van meer belang dan consensus inzake
de specificatie van het beleid.
5. Beleid is verwerkelijking van beginselen. Consensus, als basis voor het beleid, zal
die beginselen moeten betreffen. Een authentieke, rationele consensus aangaande
beginselen zal de vrucht moeten zijn van een redelijke discussie daarover (interpretatieve redelijkheid). Voor beleid dat op wezenlijke punten vorm geeft aan de toe-
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6.

7.

komstige samenleving, is het van groot belang dat het beleid zorgvuldig op beginselen betrokken is. Aan beleidsvorming voor de lange termijn, waaraan de W.R.R.
een aandeel moet leveren, moet dan ook de eis gesteld worden dat de leidende beginselen expliciet in bespreking komen.
De zienswijze, dat men zich van een 'vastleggen' van het overheidsbeleid moet onthouden, tenzij dienaangaande consensus bestaat, berust op een onjuiste opvatting
van consensus: consensus wordt dan statisch gezien, terwijl het leggen van een
consensuele basis voor de beoogde toekomstige samenlevingsverhoudingen juist
een deel van het beleid zal kunnen en moeten zijn. Wei vereist lange-termijn-beleid
een dynamische consensusvorming. Er is geen enkele reden, waarom de fungerende politieke gezagdragers niet evenzeer een lange-termijn-beleid in gang zouden mogen zetten als een korte-termijn-beleid, en aan dit beleid in een geeigende
rechtsvorm bindende kracht. zouden mogen verlenen. Wanneer men ten aanzien
hiervan een met de formele wetgevingsprocedure overeenkomstige procedure volgt
(zie het volgende hoofdstuk), zal deze procedure een zinvol bestanddeel van de
consensusvorming zijn wegens de daartoe behorende medewerking van de volksvertegenwoordiging. Een opvolgende Regering en een opvolgend parlement zijn
hier evenzeer aan gebonden als aan wetten en verdragen, namelijk tot nader order
(voor zover feitelijk mogelijk).
Ook vanuit de opvatting, dat het beleid niet van meet af aan een reeds tot stand
gekomen consensus aangaande de inhoud moet weerspiegelen, is het gebonden aan
een innerlijke begrenzing op het punt van de aanvaarding door de betrokkenen.
Deze begrenzing houdt in, dat het beleid niet in conflict mag komen met wat de
burgers in geweten kunnen aanvaarden. Anders zou immers de zin van het beleid de vrijheid, het respect voor de menselijke persoon - in de kiem bedreigd zijn. Het
is een uit het beginsel van elk recht voortvloeiende eis van staatsrecht - een grondrecht of recht van de mens - deze gewetensvrijheid te eerbiedigen. 220

Nonnatieve toekomstverkenning door de W.R.R.

Er bestaat een moeilijk oplosbare spanning tussen de wenselijkheid van consensusopbouw inzake beginselen van lange-termijn-beleid, gericht op de verwerkelijking van
vrijheid in toekomstige samenlevingsverhoudingen, enerzijds, en het gerechtvaardigde
streven van de W.R.R., zich te orienteren op in het beleid en de publieke opnie reeds
aanvaarde beleidsprincipes, anderzijds.
In zijn project 'Waarden en Normen', dat als normatieve toekomstverkenning
wordt aangeduid, doet de Raad een poging, de kaders van laatstbedoelde 'gegevens' te
doorbreken. Hij tracht daarin 'informatie aan te dragen die keuze-mogelijkheden voor
de inrichting van de samenleving op langere termijn zichtbaar maakt. De geboden inzichten beogen primair een stimulans te zijn voor het normatieve toekomstdenken in
de samenleving, daardoor een bijdrage biedend aan de maatschappelijke menings- en
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besluitvorming zonder welke een regeringsbeleid niet tot stand mag komen.' Het project is gericht op 'fundamentele vraagstukken'. Er Hgt de vraagstelling aan ten grondslag, 'waar men eigenlijk naar toe wil.' 221 Om ervaring met normatieve toekomstverkenning op te doen heeft de W.R.R. door H. M. in 't Veld-Langeveld, lid van de Raad,
en I. J. Schoonenboom, medewerker van het bureau van de Raad, een exemplarische
studie over het onderwerp 'De emancipatie van de vrouw' laten uitvoeren. Het verslag
van deze studie is in de reeks Voorstudies en achtergronden gepubliceerd. Tot het project behoort ook een analyse van de beginsel- en verkiezingsprogramma's van politieke
partijen, die onder meer ten doel heeft lange-termijn-doelstellingen te inventariseren
die als uitgangspunt voor normatieve toekomstverkenningen zouden kunnen dienen.
Deze analyse wordt in de tweede Raadsperiode voortgezet. Daarnaast heeft de Raad
onderzoeksopdrachten inzake politieke waarden en inzake mogelijke uitgangspunten
voor een consumptiebeleid gegeven. 222
In de inleiding van de Voorstudie 'De emancipatie van de vrouw' wordt erop ge~
wezen, dat beginselen van beleid niet in abstracto kunnen warden ontwikkeld: 'De
voorwaarden voor de realiseerbaarheid van de bestudeerde toekomstmogelijkheden
(bijvoorbeeld vereiste mentaliteitsveranderingen, noodzakelijke aanpassing van maatschappelijke structuren) zullen een belangrijk onderdeel van de analyse moeten uitmaken, evenals de consequenties van een (waardebepaalde) keuze-mogelijkheid.' 223 Bij
het ontwikkelen van beleidsalternatieven zal men al een voorlopig inzicht in de realiseerbaarheid moeten hebben, en de uitwerking van de keuzemogelijkheden vereist dat
principe en concrete situatie voortdurend op elkaar betrokken warden. Voorts merken
de auteurs van deze voorstudie terecht op, dat bij de bepaling van het lange-termijnbeleid het principieel karakter van elk beleid - door hen omschreven als het 'vraagstuk
van de te kiezen waarden (-prioriteiten)' - verscherpt naar voren komt. De 'waardenbepaaldheid (komt) in op de lange termijn gericht beleid pregnanter tot uiting. Daar
men bepaalde factoren op de korte termijn als gegeven moet beschouwen behoeft men
zich daar niet over uit te spreken. Op de langere termijn nemen de mogelijkheden om
deze factoren te be'invloeden toe en wordt men dus gedwongen er zich eveneens waarderend over uit te laten.' 224
De voorstudie van de W.R.R. over emancipatie van de vrouw
In deze voorstudie geven de auteurs, na een inleiding en begripsbepalingen, allereerst
een overzicht van de ontwikkeling van waarden en normen ten opzichte van de positie
van de vrouw. Dit gedeelte van de voorstudie bevat o.a. een historische schets en een
onderscheiding van de huidige waardenpatronen in vijf typen:
A.
B.

C.
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Het 'romantische' waardenpatroon. Man en vrouw zijn complementair, waarbij de laatste haar
'zelfbewustzijn aan het moeder en echtgenote zijn' ontleent.
Gelijke mogelijkheden voor de vrouw. De gezinsrol blijft aan de vrouw voorbehouden, maar
'belemmeringen, die er voor vrouwen bestaan om een met de man vergelijkbare positie in te
nemen' dienen te warden weggenomen.
Absolute sociale gelijkheid. 'Er wordt gestreefd naar een voor man en vrouw gelijke rol, die in

gei:ntegreerde vorm kenmerken draagt van de huidige rollen van zowel de man als de vrouw.'
Het marxistische waardenpatroon. 'Er is sprake van een economische en sexuele onderdrukking van de vrouw, die beide een onderdeel vormen van de algehele onderdrukking van de
niet-bezitters.'
E. Vrouwencultuur: men streeft naar een samenleving waarin de thans onderdrukte, 'typisch
vrouwelijke eigenschappen als sensitiviteit, emotionaliteit, cooperatiegezindheid en creativiteit' domineren. 'Een deel van deze "radicaal" - of "existentieel" - feministen noemt zich
homosexueel, wat opgevat kan worden als een consequentie van de afwending van de
man.'225
Op een beschrijving van recente veranderingen in de positie van de vrouw en een poging tot
verklaring daarvan volgt het centrale onderdeel van de voorstudie, waarin drie 'toekomstbeelden'
van de positie van de vrouw geschetst worden, namelijk een op grond van 'een "verrassingsvrije"
maatschappelijke ontwikkeling', een op grond van waardenpatroon B en een op grond van waardenpatroon C.226 Bij de ontwikkeling van het eerste toekomstbeeld gaat men ervan uit, dat bestaande 'trends, ten aanzien van factoren die voor de positie van de vrouw van belang gebleken zijn'
zich voortzetten, dat 'de nu dominante maatschappelijke cultuur en structuur' behouden blijven en
dat in het overheidsbeleid geen principiele wijziging optreedt.227 Deze 'verrassingsvrije' ontwikkeling zou ertoe leiden dat waardenpatroon A geleidelijk aan wordt verdrongen door waardenpatroon B. Daarnaast zou waardenpatroon C zich enigszins verspreiden.228 De waardenpatronen
B en C zijn vooral daarom als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de beide andere toekomstbeelden gekozen, omdat het ene 'dicht bij de huidige situatie staat' en het andere 'daar verder van
afwijkt.'229 Van waardenpatroon B wordt een tweetal modaliteiten, van waardenpatroon C een
viertal modaliteiten geschetst.
Op de schets van deze drie toekomstbeelden volgt een bespreking van 'de vraag hoe de geschetste maatschappijbeelden zijn te verwezenlijken', in het bijzonder 'welke bijdrage regeringsbeleid daaraan kan leveren, uiteraard binnen het kader van het democratisch stelsel en grondrechten van de burgers.'230 Deze vraag wordt eerst in algemene zin beantwoord, en vervolgens in specifieke zin ten aanzien van elk een modaliteit van de beide gekozen waardenpatronen. Ook aan de
andere modaliteiten van waardenpatroon C wordt aandacht geschonken, zij het in algemene termen. Een kort evaluerend nawoord sluit de voorstudie af.

D.

Een redelijke discussie over de beginselen van beleid - die wegens het rechtskarakter
van het beleid altijd materieel-bestuursrechtelijke beginselen zijn - zal door interpretatieve redelijkheid gekenmerkt moeten worden, d.w .z. door dat type redelijkheid dat
gericht is op het aangeven van een intersubjectief geldige, in de concrete situatie practicabele interpretatie van het beginsel van het respect voor de vrije menselijke persoon in
uiterlijke samenlevingsverhoudingen. 231 De opbouw van een consensus over zulke beginselen van beleid is een facet van de uitoefening van politiek gezag. Als politiek nietverantwoordelijk orgaan met een algemene adviestaak dient de W.R.R. om de redenen,
aangegeven aan het begin van dit hoofdstuk, zich hierbij terughoudend op te stellen. In
het kader van een normatieve toekomstverkenning kan hij echter wel een redelijke
principiele discussie stimuleren door een bespreking van alternatieve 'waardenpatronen', al impliceert dit een selectie. Daartoe zullen de waardenpatronen als voorgestelde
nadere beginselen - dus interpretaties - in samenhang met mogelijkheden voor realisering door de overheid moeten worden doorgelicht. 232
In de voorstudie wordt 'emancipatie van de vrouw' omschreven als 'een proces van
toenemende sociale gelijkheid tussen man en vrouw.' In 't Veld-Langeveld en Schoonenboom constateren dat hiermee nog niet veel gezegd is. Pas in de door hen onderscheiden waardenpatronen wordt tot uitdrukking gebracht welk criterium voor gelijk-
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heid wordt gehanteerd. 233 Deze waardenpatronen worden als onherleidbare grootheden naast elkaar gesteld. De auteurs verstaan in het voetspoor van Kluckhohn onder
een waarde 'een idee, dat impliciet of expliciet door een individu of groep gehanteerd
wordt, omtrent het wenselijke, en dat de selectie uit mogelijke gedragswijzen duurzaam be!nvloedt of zou kunnen bei'nvloeden.' 234 Waarde is blijkbaar in hun opvatting
wat subjectief bevredigend is; een relatie tussen 'waarde' in de zin van 'objectief-goedvoor-mij' en het streven van de mens zijn persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen,
leggen zij niet. 235 Een subjectivistisch waarde-begrip als dat van de auteurs staat aan
een vergelijking van de waardenpatronen en de daarop geente beleidsmogelijkheden uit
een oogpunt van erkenning van de vrouw als persoonlijk lid van de samenleving in de
weg.
Dit heeft consequenties voor de aanpak van het onderwerp. Zo wordt het vraagstuk van de vrouwenemancipatie bijna steeds gei:soleerd van de emancipatie van andere
groepen. Wanneer men de problematiek had benaderd vanuit het oogpunt van de
erkenning van de vrije menselijke persoon, was deze vemauwing van het blikveld niet
licht opgetreden. Op een plaats komt een bredere optiek zijdelings ter Sprake, namelijk
waar wordt gesteld, dat de verdeling van de werkgelegenheid 'niet alleen relevant (is)
voor de gehuwde vrouw, maar ook voor tal van andere ''marginale" categorieen (ouderen, gehandicapten, enz.).' 236 Elders wordt het emancipatiestreven echter zo gei:soleerd
besproken, dat andere mensen als middel voor vrouwenemancipatic wordcn aangemerkt. De 'mannelijke' en 'vrouwelijke' beroepssectoren zullen volgens een op waardenpatroon B gebaseerde normatieve toekomstverkenning naar elkaar toegroeien: 'de
typisch mannelijke sector, de zware lichamelijke arbeid, zal door mechanisering goeddeels uitsterven. Anderszinds zware arbeid (inconvenienten) zal hoe langer hoe meer
ook door machines of door buitenlandse arbeiders worden overgenomen; vrouwen zullen - waar de "ontplooiingsideologie" ook voor hen geldt - niet opgezadeld worden
met arbeid die men een Nederlander eigenlijk niet meer waardig vindt'. 237 In het kader
van de op waardenpatroon C gebaseerde normatieve toekomstverkenning veronderstellen de auteurs het volgende: 'De grotere appreciatie door mannen van meer "vrouwelijke" waarden, betekent dat van de beroepen die thans nog uitgevoerd worden vanwege het zeer mannelijke karakter (bijvoorbeeld lichamelijk zware arbeid), sommige
nog minder dan thans door mannen geambieerd zullen worden. Herstructurering van
het arbeidsproces of nog intensiever gebruik van buitenlandse arbeiders kan noodzakelijk zijn, maar eerder mag verwacht worden dat deze bedrijven nog meer dan nu al het
geval is hun toevlucht zullen zoeken bij substitutie van de arbeid door verdere mechanisering en automatisering.' 238 Het 'gebruik van buitenlandse arbeiders' om te voorkomen dat (Nederlandse) mannen in een ten opzichte van vrouwen ongelijke positie
zullen verkeren is een mogelijkheid, die slechts zonder commentaar vermeld kan worden als men de waarde van vrouwenemancipatie losmaakt van achterliggende beginselen (waarden).
Voorts wordt het in een bepaald waardenpatroon wenselijk geachte gedrag losgemaakt van de zin ervan. Een voorbeeld daarvan levert de betekenis die de term 'C4-
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gedrag' in de voorstudie krijgt. Men zou denken, dat hiennee wordt gedoeld op gedrag
dat voortkomt uit die modaliteit van waardenpatroon C, waarin de gelijkheid van man
en vrouw meebrengt, 'dat man en vrouw beide fulltime werken, met andere woorden
zij kunnen niet zelf in de traditionele "gezinstaken" voorzien.' 239 De auteurs blijken
echter tot 'C4-gedrag' ook gedrag te rekenen waarbij man en vrouw niet om wille van
zelfverwerkelijking beiden volledige maa~schappelijke functies vervullen, maar omdat
inkomensnivellering in hoog opgeleide sociale groepen de behoefte aan additionele
bronnen van inkomsten versterkt. 240 In hetzelfde verband worden allerlei andere, aan
de intentie van vrouwenemancipatie vreemde impulsen genoemd, waannee de overheid
de arbeidsparticipatie van vrouwen zou kunnen versterken: 'stimulering van consumptie-orientatie (bijvoorbeeld eigen woningbezit), prestatie-orientatie (bijvoorbeeld middels vormingswerk onder volwassenen).' Hieraan wordt wel toegevoegd dat deze 'meer
indirecte middelen ( ... ) ook uit andere hoofde wenselijk (zouden) moeten worden geacht, wil men ze in het kader van een emancipatie-beleid kunnen toepassen' .241

Wenselijkheid van normatieve toekomstverkenning
Om een eenzijdige orientatie op de in het beleid en/of de publieke opinie reeds aanvaarde beleidsopvattingen te voorkomen, is het wenselijk dat de W.R.R. zich mede met
nonnatieve toekomstverkenning bezighoudt. De proeve die daarvan is gegeven in de
voorstudie 'De emancipatie van de vrouw' gaat echter voorbij aan de zin van de in het
onderzoek betrokken 'waardenpatronen' uit een oogpunt van realisering van de algemene vrijheid. Dit vermindert de betekenis van het onderzoek als aanknopingspunt
voor een op consensusopbouw gerichte redelijke discussie over beginselen van langetermijn-beleid sterk. Een teruggrijpen op de achtergronden van de 'waardenpatronen'
bij de uitwerking van beleidsmogelijkheden zou kunnen voorkomen, dat de realisering
van een bepaalde 'waarde' wordt losgemaakt van het wegens algemenere beginselen
wenselijke beleid, en dat gedrag confonn het 'waardenpatroon' wordt beschouwd los
van de zin van dat gedrag. Een dergelijke 'verstehende' bespreking van 'waardenpatronen' en beleidsmogelijkheden in hun samenhang behoeft er niet toe te leiden - en zal
er in verband met de plaats van de Raad in ons staatsbestel niet toe mogen leiden - dat
de Raad zijn voorkeur voor een van de 'waardenpatronen' uitspreekt; politieke betekenis heeft een normatieve toekomstverkenning uiteraard wel.
In de aan het einde van de eerste Raadsperiode verschenen Evaluatie Algemene
Toekomstverkenning heeft de W.R.R. aan de nieuw samen te stellen Raad in overweging gegeven, naast onderzoek in aansluiting op de huidige beleidsdoelstellingen ook
normatieve toekomstverkenningen in het programma op te nemen. De door de W.R.R.
in zijn nieuwe samenstelling in het werkprogramma voor de tweede Raadsperiode opgenomen beleidsgerichte toekomstverkenning zal het, naar het zich laat aanzien, inderdaad mogelijk maken, de kaders van de bestaande beleidsopvattingen met inachtneming van de staatsrechtelijke positie van de Raad te doorbreken. Daartoe zal de Raad
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voor toekomstig beleid relevante 'probleemverzamelingen' aangeven, die voortvloeien
uit de toekomstperspectieven van groeperingen met een maatschappelijk draagvlak,
zoals politieke partijen en belangenorganisaties. Het bestaande interventiekader van de
overheid zal met de geldentificeerde problemen worden geconfronteerd. 242

Conclusie
Een onafhankelijk overheidsorgaan dat vanuit een gezichtspunt dat niet wezenlijk verschilt van dat van Regering en Staten-Generaal adviseert over het te voeren beleid, zou
een onzuiver element kunnen gaan vormen in de politieke discussie. Uit de rapporten
die de W.R.R. in zijn eerste Raadsperiode (1972-1977) heeft uitgebracht, blijkt een
streven zich te orienteren op de in het overheidsbeleid reeds aanvaarde beleidsopvattingen en op beleidsuitgangspunten waarover in de publieke opinie consensus bestaat.
De terughoudendheid van de Raad bij het op eigen gezag in zijn adviezen betrekken
van andere mogelijke beginselen van beleid, houdt terecht rekening met zijn positie in
het staatsbestel, en ligt in de lijn van de door de toenmalige Minister-President bij de
parlementaire behandeling van de Instellingswet uitgesproken opvatting dat voor de
Raad 'de enige geldige orientatie omtrent politieke doeleinden gericht (is) op Regering
en parlcmcnt'. 243
Dit betekent niet dat de werkzaamheden van de Raad, zoals het decisionisme in
zijn strenge vorm veronderstelt, het karakter van neutrale informatieverschaffing zouden kunnen dragen. In zijn rapporten, met uitzondering (tot op zekere hoogte) van de
algemene toekomstverkenning van Rapport 15, betrekt de Raad materiele beleidsbeginselen (die naar hun aard beginselen van materieel bestuursrecht zijn) en een beoordeling van de situatie waarin beleid gevoerd zal worden, op elkaar. Bij de interpretatie en uitwerking van deze beginselen heeft hij een eigen inbreng. Het werk van de
Raad beantwoordt dan ook aan de in hoofdstuk 5 bedoelde methode van beleid en
heeft onmiskenbaar politieke betekenis.
Voor beleid, gericht op vormgeving aan rechtvaardige samenlevingsverhoudingen
in de toekomst, bieden de in het bestaande beleid en in de publieke opinie aanvaarde
opvattingen echter niet zonder meer een goed richtsnoer. Deze beleidsopvattingen worden immers in belangrijke mate gevormd naar aanleiding van de problemen die thans
zichtbaar zijn. Het is voorts niet juist, te menen dat de overheid zich passief zou moeten opstellen ten opzichte van de heersende consensus; zij kan integendeel deelnemen
aan de opbouw van een voldoende consensus voor lange-termijn-beleid.
Het zou van belang zijn dat de W.R.R. - met inachtneming van de uit zijn positie
in het staatsbestel voortvloeiende beperkingen - een bijdrage levert aan de ontwikkeling in een redelijke discussie (in de zin van interpretatieve redelijkheid als bedoeld in
hoofdstuk 5) van een lange-termijn-beleid dat niet aan de bestaande beleidsopvattingen
gebonden is. De Raad kan deze bijdrage leveren door in de maatschappij levende
ideeen die (nog) niet algemeen aanvaard zijn, tot beleidsalternatieven uit te werken. In

156

een door de Raad gepubliceerde voorstudie is een proeve van zo'n normatieve toekomstverkenning gegeven. Daarbij is echter te weinig aandacht geschonken aan de betekenis van de fundamentele ideeen waarop de onderscheiden 'waarden' berusten voor
de uitwerking van de beleidsmogeijkheden. Het werkprogramma voor de tweede
Raadsperiode voorziet in een zogenaamde beleidsgerichte toekomstverkenning, waarin
de toekomstperspectieven van politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties betrokken zullen worden.
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10 De plaats van de W.R.R. in het
beleidsproces

Inleiding
De W.R.R. kan slechts dan een reele bijdrage leveren aan de vorming van lange-termijnbeleid, als het beleidsproces zo is georganiseerd dat mede naar aanleiding van zijn
adviezen een lange-termijn-beleid wordt geformuleerd en ten uitvoer gelegd. Daarom
zal in dit hoofdstuk de beantwoording van de vraag, hoe de W.R.R. een aandeel kan
hebben in de vorming van het overheidsbeleid op lange termijn, worden toegespitst
op de plaats van de Raad in het beleidsproces.
De problematiek wordt behandeld in het licht van het beginsel van het formeel
bestuursrecht, volgens hetwelk in het beleid de materieel-bestuursrechtelijke beginselen
en de concrete praktische mogelijkheden op elkaar betrokken dienen te worden. Het
gaat in dit hoofdstuk zowel om de huidige formeel-bestuursrechtelijke regeling en
praktijk van het aandeel van de W.R.R. in het overheidsbeleid op lange termijn, als om
de thans aanwezige perspectieven van een verdere ontwikkeling van die regeling en die
praktijk.
Op de bepaling van lange-termijn-beleid kunnen slechts die werkzaamheden van de
Raad rechtstreeks betrekking hebben, die politieke betekenis hebben, d.w.z. waarin
materiele beginselen van beleid en een beoordeling van de situatie op elkaar betrokken
worden (zie hoofdstuk 9). In hoofdstuk 9 werd erop gewezen, dat Rapport 15 van de
W.R.R. ('De komende vijfentwintig jaar') slechts in zeer beperkte mate politieke
betekenis heeft. Indien taak b van de Raad op de bij de instelling beoogde wijze 1 tot
ontwikkeling zou komen, zouden de desbetreffende werkzaamheden van de Raad
evenmin belangrijke politieke betekenis in de hier bedoelde zin hebben. Wei zouden
ze, evenals Rapport 15, steun kunnen geven aan politiek betekenisvolle activiteiten,
met name aan de bepaling van een lange-termijn-beleid door Regering en StatenGeneraal. Zulke werkzaamheden hebben dus slechts indirect op de bepaling van langetermijn-beleid betrekking.
Zoals in het voorgaande hoofdstuk werd aangegeven, hebben de werkzaamheden
die de Raad ter uitvoering van taak c verricht politieke betekenis, omdat de selectie
van probleemvelden en de vaststelling van tekortkomingen slechts kan plaatsvinden
indien men beginselen en concrete situatie op een of andere manier op elkaar betrekt.
Deze werkzaamheden hebben evenwel niet rechtstreeks op de bepaling van het langetermijn-beleid betrekking, maar slechts op de organisatie van de voorbereiding en ontwikkeling daarvan, en op de communicatie en coordinatie ter zake.
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De werkzaamheden die de Raad in zijn eerste zittingsperiode uit hoofde van taak a
heeft verricht, hebben - zo bleek in het voorgaande hoofdstuk - duidelijk politieke
betekenis. Bovendien hebben de desbetreffende rapporten, en vooral de aanbevelingen
daarin, voor een niet onbelangrijk deel rechtstreeks op de bepaling van lange-termijnbeleid betrekking.
Dat de W.R.R. juist ten aanzien van lange-termijn-beleid een taak heeft, kan behalve uit de tekst van art. 2 Instellingswet W.R.R. ook uit de ontstaansgeschiedenis van
de Raad warden afgeleid. De ontstaansgeschiedenis leert voorts dat van de Raad een
bijdrage tot de ontwikkeling van een samenhangend lange-terrnijn-beleid verwacht
mag warden. In artikel 2 sub b is uitdrukkelijk van 'een samenhangend beleid' sprake,
terwijl onder c van 'coordinatie' sprake is. In dit hoofdstuk zal afzonderlijk warden
ingegaan op de vraag, hoe de organisatie van het beleidsproces ertoe kan bijdragen dat
het mede naar aanleiding van de adviezen van de Raad te formuleren en ten uitvoer
te leggen lange-termijn-beleid samenhangend zal zijn.
In dit hoofdstuk zal derhalve bijzondere aandacht warden besteed aan de mogelijkheid van een zodanige formeel-bestuursrechtelijke ordening van het beleidsproces, dat
mede naar aanleiding van de adviezen van de W.R.R. een samenhangend lange-termijnbeleid wordt geformuleerd en ten uitvoer gelegd. Lange-termijn-beleid is niet een
anticipatie op toekomstig beleid, maar beleid dat anticipeert op de toekomst. Daarom
dient lange-termijn-beleid voor de bestuurlijke praktijk op korte termijn consequenties
te hebben. Datgene wat men door lange-termijn-beleid uiteindelijk beoogt te verwezenlijken is weliswaar in tijd nog ver verwijderd, maar reeds dadelijk moet de ontwikkeling
daarheen in gang gezet warden. Die ontwikkeling is aan vele onzekere factoren onderhevig. Er moet steeds ernstig mee rekening worden gehouden dat de werkelijke ontwikkeling anders zal zijn dan de beoogde. Lange-termijn-beleid is dus een riskant soort
beleid; in verhouding tot korte-termijn-beleid is de kans op verwezenlijking niet groat.
Het is mede daarom weinig aantrekkelijk, op korte termijn realiseerbare zaken op te
offeren aan de riskante onderneming van lange-termijn-planning. Er bestaat een soort
natuurlijke spanning tussen de verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de
samenleving op lange termijn en de bereddering van de actuele situatie.
De Instellingswet W.R.R. gaat uit van een scheiding van verantwoordelijkheden
van de Raad enerzijds en van Regering en parlement anderzijds. Het is aan Regering en
parlement, een beleid te bepalen waarin de huidige bestuurlijke praktijk in een langetermijn-perspectief wordt geplaatst. In dit hoofdstuk wordt allereerst nagegaan hoe
overheidsinstanties die aan de wieg van de W.R.R. stonden (de Commissie-De Wolff,
de Commissie-Van Veen, Regering en Staten-Generaal) de plaats van de W.R.R. in het
beleidsproces als geheel zagen, welke plaats hij in de praktijk toebedeeld heeft gekregen, en hoe in de litteratuur over dit onderwerp wordt geoordeeld. Hierop volgt een
bespreking van de vraag, welke formeel-bestuursrechtelijke vorm geeigend is voor de
vaststelling van lange-termijn-beleid, en welke bestuurlijke en juridische consequenties
aan de beslissingen hierover verbonden dienen te zijn. Daarna wordt ingegaan op het
kardinale vraagstuk, in hoeverre een institutionele afscheiding van de met lange-
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termijn-planning belaste instantie van het met het beleid van dag tot dag belaste overheidsapparaat gewenst is. Deze beschouwingen worden gevolgd door opmerkingen over
de verhouding tussen het integraal karakter van het door de W.R.R. voor te bereiden
lange-termijn-beleid en het sectoraal karakter van het dagelijks beleid: het coordinatieprobleem.
In dit onderzoek komen een aantal desiderata naar voren inzake de ordening van
het beleidsproces, voor zover dit op de totstandkoming van een samenhangend langetermijn-beleid gericht is. Deze ordening is van formeel-bestuursrechtelijke aard, al
behoeft zij niet volledig in positiefrechtelijke voorschriften tot uitdrukking te komen.
Omdat de verwezenlijking van de hier bedoelde desiderata een zaak van beleid is (nL
beleid op het stuk van de vorming van formeel bestuursrecht, in de terminologie van
Dror 'metapolicy'), dient nagegaan te worden in hoeverre zo'n bestuurshervorming
praktisch mogelijk is. Met een aanzet daartoe wordt dit hoofdstuk afgesloten.

De planningsstructuur van de Commissie-De Wolff
Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, zag de Commissie-De Wolff planning niet als een
type beleidsvorming (planning in ruime zin), maar als kennisverwerving door planbureau's en dergelijke, ten behoeve van de beleidsvorming door Regering, parlement en
andere 'politieke' instellingen. Zij ging, geheel in decisionistische trant, uit van een
scheiding van 'taken en verantwoordelijkheden. De keuze tussen verschillende mogelijkheden, het nemen van de beslissingen, de uitvoering daarvan en de controle daarop
is de verantwoordelijkheid van overheid en volksvertegenwoordiging. Het verschaffen
van de nodige inzichten waardoor meer verantwoorde beslissingen kunnen warden
genomen is primair een taak van de planning, die daarmee vooral een verkennende en
adviserende functie in de beleidsvoorbereiding heeft.' 2
Deze opvatting heeft consequenties voor de visfo van de commissie op de relatie
tussen de door haar voorgestelde Raad voor de Planning en de Regering. Zij legde er
sterk de nadruk op, dat de Raad onafhankelijk van de Regering zou moeten zijn; 'de
verantwoordelijkheid voor het afwegen van prioriteiten, het nemen van beleidsbeslissingen en het uitvoeren daarvan ligt bij de regering.' 3
In de voorgaande hoofdstukken werd uiteengezet, dat een strikte scheiding van
verantwoordelijkheden onmogelijk is. Dit sluit echter niet uit dat wellicht op goede
gronden een bijzonder onderdeel van de overheid wordt belast met de voorbereiding
van lange-termijn-beleid. In het vervolg van het betoog wordt hierop nader ingegaan.
Omdat in elk geval de opzet van de communicatie tussen het met lange-termijn-planning belaste onderdeel van het overheidsapparaat en de met het algemeen beleid belaste organen een belangrijk punt is, is het de moeite waard na te gaan welke communicatiestructuur tussen Raad en Regering de Commissie-De Wolff voor ogen had.
De commissie ontwikkelde ten aanzien van het samenspel van Raad en Regering
de volgende gedachten:
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Er zou een 'Planraad' op ministersniveau moeten worden ingesteld, waarvan de
vergaderingen in beginsel door alle ministers zouden moeten worden bijgewoonci.
Een functionaris op regeringsniveau, bij voorbeeld een staatssecretaris, zou ervoor
moeten zorgen dat het regeringsbeleid, inclusief de uitvoering ervan, wordt getoetst aan het door de Regering, op basis van de rapportage door de Raad, aanvaarde 'maatschappijperspectief.
Er zou een ambtelijke interdepartementale overleggroep voor de lange-termijnplanning moeten komen. Deze groep zou een van de communicatiekanalen moeten
zijn waarlangs informaties van de departementen de Raad zouden bereiken, alsmede ideeen van de Raad de departementen. Voorts zou dit ambtelijke college de
vergaderingen van de Planraad moeten voorbereiden en de desbetreffende activiteiten van de departementen op elkaar moeten afstemmen. 4
Bovenstaande voorstellen zijn, al werkt het decisionistische uitgangspunt erin door,
stellig van belang. De Commissie-De Wolff toonde oog te hebben voor het gevaar dat
werkzaamheden ten behoeve van lange-termijn-beleid, bij gebreke aan beslissingen,
gericht op uitvoering (welke in het kader van het gewone beleid zal moeten plaatsvinden), steriel blijven.

Planning en dagelijks beleidin het Rapport van de Commissie-Van Veen
De Commissie-Van Veen had meer oog voor de eenheid van het beleidsproces en 'de
verknoping van wetenschap en overheidsbeleid' dan de Comrnissie-De Wolff (zie hoofdstuk 2). Zonder het belang van 'de vrije inbreng van de wetenschap' te ontkennen,
wenste zij te 'voorkomen dat studies en plannen worden gemaakt los van de uitvoerbaarheid en bruikbaarheid voor het beleid.' 5 De taak die zij de W.R.R. toedacht, lag in
de sfeer van advisering omtrent het voeren van een ge'integreerd ('comprehensive')
lange-termijn-beleid.
De Commissie-Van Veen werkte de organisatorische opzet van de W.R.R. aldus
uit, dat de onder de Minister-President ressorterende Raad zou fungeren als 'een
centrale organisatie' op regeringsniveau 'die de ontwikkeling van een op de toekomst
gericht kabinetsbeleid mede aan de hand van wetenschappelijke inzichten en adviezen
kan bevorderen.' 6 Elders in het rapport werd als functie van de Ministerraad aangegeven, 'de lijnen voor het algemeen regeringsbeleid' uit te zetten, 'zowel op kort
zicht als op lange termijn.' 7
Het probleem van de communicatie Raad-Regering werd derhalve in het rapport
van de Commissie-Van Veen weliswaar in een antler kader geplaatst - namelijk in dat
van de verknoping van wetenschap en beleid in plaats van het decisionistische kader -,
maar het probleem bleef bestaan. Volgens de commissie dient de W.R.R. - die onder
het Ministerie van Algemene Zaken zou moeten ressorteren - 'rechtstreeks in te spelen
op de beleidsbepaling door de ministerraad.' Voor de instelling van een speciale onder-
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raad van de Ministerraad voor de behandeling van toekomstvraagstukken was zij niet
geporteerd. 8 Wel nam zij de gedachte van de Comrnissie-De Wolff over, volgens welke
de Raad een ambtelijke interdepartementale overleggroep tot gesprekspartner zou
moeten krijgen. 9 Daarnaast suggereerde zij, jaarlijks of vaker een gezamenlijke bijeenkomst gedurende een voile <lag te beleggen van alle ministers en de leden van de
W.R.R. 10
In tegenstelling tot de Commissie-De Wolff ontried de Commissie-Van Veen een
aparte bewindsman voor toekomstvraagstukken aan te wijzen. De gedachte, een nieuw
Ministerie voor Beleid op Langere Termijn te vormen 11 werd door de commissie met
tal van andere voorstellen voor de instelling van nieuwe departementen verworpen,
omdat de problematiek van de interdepartementale coordinatie - die haar in overeenstemming met haar taakomschrijving bijzonder ter harte ging - er alleen maar door zou
worden vergroot. 12 Voorts maakte zij melding van voorstellen om de Min~ster-President
dan wel een minister zonder portefeuille of een staatssecretaris op het Ministerie van
Algemene Zaken te belasten met speciale onderwerpen als toekomstvraagstukken,
openheid, leefbaarheid enzovoort. De commissie verwierp al deze voorstellen op grond
van een tweetal argumenten. 13 Het eerste argument hield in, dat het ongewenst zou
zijn het Departement van Algemene Zaken 'met bijzondere taken te belasten', omdat
het daardoor te veel partij in interdepartementaal overleg zou worden, hetgeen ten
koste zou gaan van de mogelijkheid van de Minister-President, hoofd van dit departement, om het regeringsbeleid te coordineren. Dit argument lijkt echter niet bedoeld
voor de gedachte, een tweede bewindsman van Algemene Zaken met toekomstvraagstukken te belasten: <lit is immers niet een bijzondere, maar juist een coordinerende
taak.
Het tweede argument ging ervan uit, dat ministers zonder portefeuille en staatssecretarissen onvoldoende kracht tegenover andere departementen zullen kunnen ontwikkelen. Of aan <lit argument doorslaggevende betekenis kan worden toegekend, is
twijfelachtig. Zou een speciaal met integraal lange-termijn-beleid belaste bewindsman
niet toch meer kunnen tot stand brengen dan een bewindsman wiens aandacht tevens
door tal van korte-termijn-problemen in beslag wordt genomen? En hangt het gewicht
<lat een bewindsman in interdepartementaal overleg in de schaal werpt niet ook in
sterke mate van zijn persoonlijkheid af? 14
Elke minister loopt het gevaar 'dat dagelijkse beleids- en bestuurstaken de volledige aandacht ( ...) zullen opeisen ten koste van een beleidsontwikkeling op langere
termijn', aldus de Commissie-Van Veen. 15 Zij meende echter, dat dit probleem niet
wordt opgelost door - blijkbaar verscheidene - ministers zonder portefeuille te belasten 'met het ontwerpen van een op de toekomst gericht beleid. Een realistisch toekomstbeeld kan alleen worden ontworpen, indien de ministers in direct contact blijven
staan met de departementen die <lit beleid moeten uitvoeren.' Omgekeerd moet voorkomen worden, dat deze departementen de verantwoordelijkheid voor het langetermijn-beleid van zich af kunnen schuiven. 16 De commissie legde de nadruk op de
'bijzondere verantwoordelijkheid' van de Minister-President '<lat het kabinet niet alle
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energie doet opgaan in het beslissen van dagelijkse bestuurlijke en politieke vragen,
maar tevens aandacht besteedt aan een duidelijk op de toekomst gericht beleid.' 17
Terecht wees de commissie erop, dat lange-termijn-beleid niet kan worden losgemaakt van het dagelijks beleid. Anders kan blijken dat het realiteitsgehalte van de
behandeling van toekomstvraagstukken onvoldoende is, en ook dreigt dan het gevaar
dat de lange-termijn-visie onvoldoende in het dagelijkse beleid wordt gelncorporeerd
en daardoor steriel blijft. De bewindsman die zorg draagt voor het lange-termijnbeleid, zal lid van de Ministerraad moeten zijn - dus minister, niet staatssecretaris omdat het lange-termijn-beleid ge"incorporeerd dient te worden in het algemene
regeringsbeleid. Verderop in dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de vraag of deze
verantwoordelijkheid beter kan worden gedragen door de Minister-President dan wel
door een speciale minister (zonder portefeuille). Deze bewindsman zal de andere bewindslieden moeten stimuleren, dat zij het door de Regering te vormen integrale langetermijn-perspectief in hun beleid tot zijn recht doen komen. Dat hij hen hiertoe
effectief kan stimuleren, zal bevorderd worden door zijn politieke verantwoordelijkheid ter zake: hij - en in zijn persoon de Regering - zal, zo mag men verwachten, door
het parlement en in de media erop worden aangesproken dat het beleid daadwerkelijk
dit lange-termijn-perspectief in zich draagt.

De verhouding W.R.R. - Regeringvolgens het wetsontwerp-12668
In hoofdstuk 2 werd voorts aangegeven hoe de taak van de W.R.R. werd opgevat bij de
behandeling van de lnstellingswet. In vergelijking met de opvattingen van de Commissie-Van Veen valt op, dat men zich afwendde van al wat naar technocratie zweemt.
Men legde sterk de nadruk op het informeren - het indirect adviseren, in de woorden
van de memorie van antwoord - en neigde naar een decisionistische benadering. De
scheiding van verantwoordelijkheden kreeg een sterk accent.
Zowel de Comrnissie-De Wolff als de Commissie-Van Veen deed enkele voorstellen
om te bevorderen dat het werk van de W.R.R. relevant zou zijn voor de beleidsbepaling:
een bewindsman voor toekomstvraagstukken, een ministeriele Planraad, een ambtelijk
overlegorgaan voor lange-termijn-planning, een ontmoetingsdag van W.R.R. en Ministerraad. Deze voorstellen hadden - wat er verder ook van zij - de strekking te bewerken
dat de werkzaamheden van de Raad een follow-up zouden krijgen in de bepaling van
het algemene beleid. De Instellingswet W.R.R. en de stukken die haar totstandkorning
begeleidden laten evenwel ten aanzien van deze follow-up veel in het ongewisse, zoals
uit het onderstaande blijkt.
De eerste twee gedachten {betreffende een speciale bewindsman en een Planraad)
waren reeds door de Commissie-Van Veen verworpen. De opsteller van het wetsontwerp kwam op deze kwestie niet terug. Het advies van de Comrnissie-Van Veen om ten
minste jaarlijks een bijeenkomst der leden van de Ministerraad en van de W.R.R. te
beleggen, heeft het kabinet-Biesheuvel er blijkbaar toe bewogen, om - in overeenstem-
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ming met het principebesluit 18 - in het Instellingsbesluit W.R.R. neer te leggen, dat de
W.R.R. de Minister-President kan 'verzoeken om gezamenlijk overleg met de Raad van
Ministers over de door de Raad' (de W.R.R.) 'uitgebrachte adviezen' (art. 7.2). De
onder verantwoordelijkheid van het kabinet-Den Uyl tot stand gekomen Instellingswet
houdt de W.R.R. iets meer op afstand. Pas nadat de Ministerraad tot bevindingen
inzake de rapporten van de W.R.R. is gekomen en deze aan de W.R.R. zijn meegedeeld
(art. 12.2), kan de W.R.R. de Ministerraad verzoeken naar aanleiding van deze bevindingen gehoord te worden (art. 12.3).
Dit neemt niet weg, dat ook de in art. 12 van de Instellingswet opgenomen regeling uitzonderlijk is: geen enkel antler college wordt door de Ministerraad in gehoor
ontvangen. De memorie van toelichting rechtvaardigde deze regeling daarmee, dat de
rapporten betrekking hebben op de samenleving als geheel, informatiefvan aard zijn en
beleidsalternatieven bevatten. Volgens de toelichting is 'het gevaar van een voorkeursbehandeling van enig deelbelang afwezig'. Een gedachtenwisseling met slechts enkele
ministers werd ontoereikend geoordeeld: het is 'de Ministerraad als geheel die zich op
de lange-termijn-consequenties van het regeringsbeleid moet beraden.' 19
Aan het slot van de toelichting bij art. 12 werd op de noodzaak van een communicatiestroom van de Regering naar de W.R.R. - de keerzijde van het in art. 12.3 bedoelde horen - gewezen: 'Omgekeerd zal het voor de raad van wezenlijk belang zijn om
voeling te houden met de eisen die aan het beieid op korte en middeilange termijn
worden gesteld en daarbij te constateren in welke mate zijn rapporten beantwoorden
aan hun doel'. 20
De vierde hierboven bedoelde maatregel, namelijk die tot instelling van een ambtelijk interdepartementaal overlegorgaan voor integrale planning, was zowel door de
Commissie-De Wolff als door de Commissie-Van Veen bepleit. In de stukken behorende
bij het ontwerp-Instellingswet werd dit voorstel afgewezen. De Regering gaf er de voorkeur aan dat de W.R.R. zelf naar bevind van zaken zou aangeven welke verbindingen
hij nodig denkt te hebben. 21

De verhouding W.R.R. - Staten-Generaal volgens het wetsontwerp-12668
Het beleid is een zaak van Regering en Staten-Generaal. Reeds de naam van de W.R.R.
suggereert dat hij primair in relatie staat tot de Regering. Wil het werk van de W.R.R.
een praktisch karakter dragen, dan zal het mede op het aandeel van het parlement in
de beleidsvoering betrokken moeten zijn. Het ligt voor de hand dat er bij de instelling
van de W.R.R. tevens naar werd gestreefd, de mede-beleidsbepalende functie van de
Staten-Generaal - voor wat de lange termijn betreft - nieuw leven in te blazen. MinisterPresident Den Uyl ging er in de memorie van toelichting bij het ontwerp-12668, in
overeenstemming met de Nederlandse constitutionele verhoudingen van uit, dat de
Staten-Generaal over het te voeren lange-termijn-beleid zouden oordelen nadat de
Regering haar oordeel had gevormd. 22 In de loop van de ontstaansgeschiedenis van de
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W.R.R. heeft men echter naarstig gezocht naar modaliteiten om de Staten-Generaal
meer rechtstreeks bij het werk van de W.R.R. te betrekken.
In het principebesluit betreffende de W.R.R. van het kabinet-Biesheuvel is het
volgende opgenomen: 'Wanneer de Staten-Generaal er prijs op blijken te stellen meer
in het bijzonder over toekomstvraagstukken met de regering van gedachten te wisselen,
kan de Minister-President daarbij door de Raad warden bijgestaan.' 23 Hieramtrent is
noch in het Instellingsbesluit, noch in de Instellingswet iets bepaald. Prakke wijst
erap dat dit ook zonder een dergelijke bcpaling mogelijk is op grand van art. 104
Grandwet, maar dat de W.R.R. door zo'n bepaling wat extra relief zou krijgen, en dat
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Regering en parlement voor het beleid op
lange termijn erdoor onderstreept zou worden. 24 Het is overigens twijfelachtig, of dit
onderdeel van het principebesluit wel te rijmen viel met een decisionistische benadering. De W.R.R. zou zich moeten plaatsen in een complex web van verantwoordelijkheden. Hij zou de Regering niet dan ten koste van zijn met nadruk gepraclameerde
onafhankelijkheid kunnen bijstaan in de verdediging van haar bevindingen ten aanzien
van de rapporten van de W.R.R.
Bij de installatie van de Voorlopige W.R.R. sprak de voorzitter Kremers de wens
uit, dat de Staten-Generaal zich erover zouden beraden of het gewenst is het overleg
over toekomstvraagstukken in de Tweede en/of de Eerste Kamer in enigerlei vorm te
institutionaliseren. 25 Ook de memorie van toelichting bij het ontwerp-lnstellingswet
schonk aandacht aan de wenselijkheid dat de Staten-Generaal zich in aansluiting op
het werk van de W.R.R. meer op het lange-termijn-beleid zouden richten. 'De Regering
acht het ( ...) van groot belang dat de Staten-Generaal over een Raadsrapport als
zodanig in enigerlei vorm met haar in overleg zullen kunnen treden' om zo 'de grate
beleidsalternatieven in het gemeen overleg te betrekken'. 26 Bij de Algemene politieke
en financiele beschouwingen inzake de rijksbegroting 1974 op 10 oktober 1973 wees
het toenmalige kamerlid E. C. M. Jurgens (P.P.R.) op het gebrek aan betekenis van de
gebruikelijke bespreking van het beleid naar aanleiding van de begrating voor het
volgende jaar. Hij vraeg, of de Regering het werk van (de COBA en) de W.R.R. van
belang achtte bij het zoeken naar een meer zinvolle vorm voor het gemeen overleg. 27
Minister-President Den Uyl antwoordde, dat het 'tevens in de bedoeling (ligt) om,
indien de Staten-Generaal dit zouden wensen, ook aan de hand van die rapporten
overleg te plegen over die belangrijke beleidsaltematieven, waarover de heer Jurgens
heeft gespraken.' 28 Bij de behandeling van de begrating van Algemene Zaken sprak hij
de hoop uit, dat belangrijke onderwerpen 'aan de hand van de beleidsaltematieve
rapporten van de Wetenschappelijke Raad voorwerp van een parlementair debat
kunnen gaan vormen'. 29 Dergelijke afzonderlijke debatten over rapporten van de Raad
zijn tot dusver echter niet gehouden.
Ten slotte kan nog worden vermeld, dat de Regering in de memorie van toelichting heeft geopperd dat de W.R.R. als informatiebron voor parlementariers rechtstreeks van nut zou kunnen zijn.
Geconstateerd moet warden, dat geen van de hier genoemde voorstellen voorziet
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in een duidelijk vervolg in de praktische politiek van het werk dat de W.R.R. doet ten
behoeve van het beleid op lange termijn. Dit geldt zowel voor het eigen aandeel van de
Regering in de beleidsbepaling als voor het overleg met de Staten-Generaal.

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp-12668
Tijdens de parlementaire behandeling - zowel de schriftelijke voorbereiding daarvan
als de openbare beraadslaging - is bij herhaling de plaats van de W.R.R. in het beleidsproces ter sprake gekomen. Zo werd in het voorlopig verslag aandacht gevraagd voor
verscheidene aspecten van het lange-termijn-beleid waaraan de W.R.R. zou moeten
bijdragen.
Van de kant van DS'70 werd gesteld dat het streven naar integraal beleid consequenties behoorde te hebben voor de departementale indeling - verkleining van het
aantal departementen - en voor de bestuurlijke werkwijze. Wat het laatste betreft:
de sectorale benadering zou teruggedrongen moeten worden, onder andere door interdepartementale beleidsgroepen in te stellen die niet slechts het departementaal beleid
zouden moeten coordineren, maar zelf tot gemeenschappelijke besluitvorming zouden
moeten komen. Evenzo zou de uitvoering moeten geschieden onder verantwoordelijkheid van interdepartementale projectgroepen. Men vreesde, dat anders 'veel van de
vruchten die van het werk van de W.R.R. geplukt kunnen worden, verloren zullen
gaan.'30
In deze bijdrage werd dus aandacht gevraagd voor de spanning tussen het integraal
karakter van het werk van de W.R.R. en het sectoraal karakter van de gebruikelijke
beleidsvorming. Hiemaast valt een spanning te voorzien tussen het lange-termijn-perspectief van de bezigheden van de Raad en de korte-termijn-beslissingen die op de
departementen moeten worden genomen. Vanuit de G.P.V.-fractie werd op dit punt
gewezen. 31 Ook het door leden van C.H.U. en D.S.'70 geuite verlangen dat de W.R.R.
de financiele consequenties in zijn advisering zal betrekken, 32 heeft betrekking op de
wederzijdse aansluiting van het werk van de W.R.R. en dat van het bestaande overheidsapparaat. Tijdens de openbare behandeling werd van enkele kanten (met name
G.P.V. en C.P.N.) de vraag opgeworpen of dat wat de W.R.R. moet doen, 'niet net
zo goed door departementen of door departementen in coordinatie kan worden
gedaan.' 33
De artikelen 12 en 13 van de Instellingswet geven slechts een vage aanduiding hoe
de rapporten van de W.R.R. hun weg vinden naar de organen die zich met de praktijk
van het beleid bezighouden. Het tweede lid van artikel 12 bepaalt dat de MinisterPresident de W.R.R. in kennis stelt van de bevindingen van de Ministerraad betreffende
zijn rapporten, het reeds besproken derde lid dat de Ministerraad de W.R.R. desgevraagd hoort omtrent die bevindingen. Blijkens de memorie van toelichting bedoelt
deze regeling 'dit beraad en de ambtelijke voorbereiding ervan zo intensief mogelijk
te maken.' 34 Volgens de memorie van antwoord wordt intensieve ambtelijke voor-
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bereiding gewaarborgd doordat de Regering zich heeft verplicht op de rapporten uitdrukkelijk te reageren. 35 ··
In antwoord op vragen van het K.V.P.-kamerlid M. J. J. van Amelsvoort deed
Minister-President Den Uyl enkele mededelingen omtrent het verloop van de contacten
met de Raad. Op dat ogenblik - de Voorlopige W.R.R. bestond toen (IO maart 1976)
bijna drieeneenhalf jaar - had een keer overleg tussen de Ministerraad eri de Voorlopige
W R.R. plaatsgevonden. 'Dat was een aangenaam gesprek over de uitgangspunten van
de algemene toekomstverkenning', aldus Minister-President Den Uyl, die voorts mededeelde dat hij zelf maandelijks overleg pleegt met de W.R.R., en dat incidenteel, naar
gelang van het werkprogramma, andere ministers met de Raad overleggen. 36 Zijn opvolger als Minister-President en Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt,
deelde bij de behandeling van de begroting van zijn departement voor 1979 in antwoord op een vraag van het P.v.d.A.-kamerlid P. R. Stoffelen mee dat hij 'minstens
eenmaal per maand' een gesprek heeft met de Raad. 37 Ontmoetingen van de Ministerraad met de W.R.R. hebben, voor zover bekend, na het door Minister-President Den
Uyl bedoelde gesprek tot december 1978 niet meer plaatsgevonden. Op 8 december
1978 was het werkprogramma voor de tweede Raadsperiode onderwerp van bespreking;
het ging dus niet om een horen als bedoeld in art. 12.3 Instellingswet W.R.R. 3 is Dit
betekent dat aan art. 12.3 tot dusver geen toepassing is gegeven.
Ook de relatie tussen W.R.R. en Staten-Generaal kwam bij de parlementaire
behandeling van het ontwerp-Instellingswet aan de orde. In de memorie van antwoord
ging de Regering desgevraagd in op het door de Werkgroep 2000 gesuggereerde alternatief, in plaats van de W.R.R. een uit kamerleden samengestelde Parlementaire Raad
voor het Overheidsbeleid te belasten met de voorbereiding van het lange-termijnbeleid. 39 Deze gedachte wees de Regering als in strijd met de staatsrechtelijke verhoudingen van de hand. De Regering dient bij de bepaling van het lange-termijn-beleid het
voortouw te nemen. 'Hoewel de ontwikkeling naar toenemende invloed van de StatenGeneraal op de beleidsvoorbereiding oak door de regering wordt bevorderd - gemeen
overleg over beleidsnota's en studies - is zij bij de indiening van het ontwerp-Instellingswet W.R.R. uitgegaan van een taakverdeling tussen regering en parlement, waarin de
regering de plicht heeft de beleidsvoorbereiding zo doeltreffend mogelijk te organiseren.'40
In het voorlopig vcrslag was van A.R.-zijde gesuggereerd in beide Kamers der
Staten-Generaal speciale kamercommissies voor de W.R.R. in te stellen. Zo'n commissie zou volgens een voorstel van V.D.D.-zijde rechtstreeks contact (dat oak door de
K.V.P.-leden werd bepleit) met de W.R.R. kunnen onderhouden. Minister-President
Den Uyl toonde zich in zijn memorie van antwoord voor deze gedachte ontvankelijk,
maar wenste dat hij bij besprekingen tussen de kamercommissie en de Raad aanwezig
zou kunnen zijn of zich zou kunnen doen vertegenwoordigen.41 Hieraan hield hij vast,
oak nadat uit de Tweede Kamer bezwaren tegen zijn aanwezigheid naar voren waren
gebracht. Hij voegde daaraan toe: 'In het gros van de gevallen zou het contact tussen
de W.R.R. en de kamercommissie zich zeer wel kunnen voltrekken - waar het althans
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informatie betreft - buiten aanwezigheid van de Minister.' 42 Van haar kant hechtte de
Kamer eraan, in de Instellingswet tot uitdrukking te brengen dat de Raad niet uitsluitend ten dienste van de Regering stond. Zij nam, ondanks bezwaren van de MinisterPresident, daartoe een amendement-Van Amelsvoort c.s. aan, dat in artikel 2 sub a de
omschrijving dat de W.R.R. tot taak heeft 'de Regering ( ...) informatie te verschaffen'
verving door die dat de Raad tot taak heeft 'ten behoeve van het Regeringsbeleid ( ...)
informatie te verschaffen'. 43
Blijkens een bericht in Mededelingen W.R.R. van april 1977 is inmiddels afgesproken, dat een delegatie van de W.R.R. periodiek contact za1 onderhouden met het
Presidium van de Tweede Kamer. Andere Kamerleden kunnen aan deze bijeenkomsten
deelnemen. De Minister-President zal op de hoogte worden gesteld van de te houden
bijeenkomsten, opdat hij eraan kan deelnemen of zich doen vertegenwoordigen. In de
memorie van toelichting bij de begroting van het departement van Algemene Zaken
voor 1979 wordt melding gemaakt van gesprekken tussen de Raad en een aantal kamerleden over het werkprogramma voor de tweede Raadsperiode. 44
In de Eerste Kamer verklaarde de C. H. senator De Geer van Oudegein dat ook
naar zijn oordeel een vaste commissie uit die Kamer zich met de werkzaamheden van
de W.R.R. zou moeten bezighouden. Hij neigde ertoe, deze taak door de Commissie
voor Algemene Zaken te willen laten verrichten.45 De W.R.R. heeft blijkens de hiervoor genoemde begrotingstoelichting in 1978 met het oog op overleg over zijn nieuwe
werkprogramma 'een eerste contact gelegd met de voorzitter van de Eerste Kamer.' 46
De vraag welk praktisch-politiek gevolg de rapporten van de W.R.R. zouden
hebben, kreeg in de Eerste Kamer veel aandacht. In het voorlopig verslag werd dienaangaande een pertinente vraag gesteld: 'Hebben de tot nu toe uitgebrachte zes rapporten
en twee "voorstudies en achtergronden" reeds geleid tot nieuwe beleidsvoornemens
van de Regering, dan wel wijziging van bestaande beleidsvoomemens of moet gesteld
worden, dat de "voorlopige" Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid tot nu
toe het regeringsbeleid nog niet wezenlijk bei:nvloed heeft? In het laatste geval, welke
is daarvan dan de reden?' 47 Minister-President Den Uyl beantwoordde deze vraag
uitvoerig. Allereerst wees hij op het onderscheid tussen de 'Rapporten aan de Regering'
en de 'Voorstudies en Achtergronden'. Laatstbedoelde serie publikaties van de W.R.R.
draagt bouwstenen aan voor de 'Rapporten aan de Regering'. 'Zij worden aan een
ruimere kring van belangstellenden beschikbaar gesteld om aldus de maatschappelijke
discussie over het bedoelde onderwerp te bevorderen. Daarom beperkt de ondergetekende de vraag naar de effecten van de rapporten van de W.R.R. tot de reeks
"Rapporten aan de Regering", deze zijn, zoals hieronder blijkt, in het algemeen gesproken, zeer relevant geweest voor het regeringsbeleid.' Hierop volgde een overzicht van
de beslissingen die de Regering naar aanleiding van de tot dan toe verschenen rapporten had genomen.48
De Rapporten 1 tot en met 5 bevatten vrijwel uitsluitend voorstellen omtrent de
organisatie van de vorming van het lange-termijn-beleid. De Regering heeft in het algemeen de aanbevelingen van de Raad opgevolgd. 49 Daaruit kan echter niet worden afge-
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Ieid in hoeverre de werkzaamheden van de Raad aanleiding geven tot de formulering en
tenuitvoerlegging van lange-termijn-beleid. Dit beleid als zodanig is immers in die rapporten niet aan de orde. Het zesde rapport, over 'De organisatie van het openbaar bestuur', bevat aanbevelingen van uiteenlopend karakter. Sommige betreffen voomamelijk te verrichten onderzoek, andere - juist als de Rapporten 1-5 - in hoofdzaak de
organisatie der beleidsvorming. 50 Ten aanzien van de decentralisatie-problematiek doet
de W.R.R. voorstellen voor het te voeren beleid; de Raad spreekt zijn voorkeur uit
voor de vorming van provincies nieuwe stijl. 51 Het op 15 juli 197 5 gepubliceerde voorontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur is, aldus de memorie van antwoord,
'in overeenstemming met deze voorkeur'. 52
In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer inzake art. 12 (dat mededeling aan de W.R.R. van de 'bevindingen' van de Ministerraad betreffende de rapporten
van de Raad voorschrijft) gaf de Regering te kennen dat zij zich verplicht achtte 'op afzonderlijke rapporten ( ...) uitdrukkelijk te reageren.' 53 De vraag vanuit de Eerste
Kamer of de Regering zich voorstelt 'de rapporten van de Raad van kritisch commentaar te voorzien' 54 werd evenwel in de memorie van antwoord aan deze Kamer ontkennend beantwoord: 'Het ligt niet in de bedoeling van de regering rapporten van de
W.R.R. als regel van kritisch commentaar te voorzien. De opvattingen van de regering
ter zake zullen kunnen worden afgeleid uit haar eigen beleidsvoorstellen. In het gemeen
overleg met de Staten-Generaal zal kunnen worden besproken op welke wijze en in hoeverre de W.R.R.-rapporten bij de beleidsvoorbereiding een rol hebben gespeeld. Los
daarvan zal uiteraard te alien tijde vanuit de Staten-Generaal uitdrukkelijk kunnen
wordzn gevraagd naar het oordeel van de regering over een bepaald raadsrapport.' 55
Het trekt de aandacht, dat de beide memories van antwoord een discrepantie lijken te
vertonen. Wellicht verstond de Regering onder 'kritisch commentaar' een uitgebreide
analyse, en wenste zij te volstaan met summiere 'bevindingen', besluiten om al dan niet
op een bepaalde manier tot actie over te gaan. Dan is het echter merkwaardig, dat de
Regering tegenover de Eerste Kamer niet haar voomemen bevestigt, in laatstbedoelde
vorm op afzonderlijke rapporten te reageren. De V.V.D.-senator Zoutendijk drong er
tijdens de openbare behandeling op aan, dat de Regering toch commentaar zou publiceren. 'Zou dit wel geschieden, dan zouden de met het voorbereiden van dit commentaar belaste ambtenaren vanuit hun specifieke deskundigheid de aan het rapport ten
grondslag liggende inforrnatie en methodieken kunnen bestuderen en zou iets van een
"counter-vailing power" zijn gerealiseerd ( ... ).' 56 Minister-President Den Uyl voerde
echter drieerlei bezwaren aan: Ten eerste is volgens hem het contact van de W.R.R.
met ambtenaren - met name de buitengewone leden van die Raad - zo belangrijk, dat
men niet nogmaals een ambtelijk commentaar kan laten schrijven. Ten tweede zou
men, als men met het publiceren van commentaren een begin maakt, dit telkens weer
moeten doen om te voorkomen dat het uitblijven van commentaar als instemming
wordt uitgelegd. Ten derde zou de verplichting commentaren te schrijven een te grote
last op het regeringsapparaat leggen. 57
Het antwoord van de Minister-President is weinig overtuigend. (Men dient hierbij
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overigens wel te bedenken dat de rapporten van de Raad waarin het accent sterk op
beleidsadvisering ligt, pas nadien verschenen zijn.) Wanneer de W.R.R. werkelijk op het
punt van het lange-termijn-perspectief - dat in het beleid behoort te warden gelntegreerd - in een leemte voorziet, behoren zijn rapporten intensief bewerkt en verwerkt
te warden op de departementen. De bemoeienis der buitengewone leden van de
W.R.R., die goeddeels slechts indirect bij het alledaagse beleid betrokken instanties leiden,58 voorziet daar niet in. Het gaat erom, dat in het gehele regeringsbeleid kwesties
aan de orde komen en dimensies warden geopend die anders zouden ontbreken.
In laatstbedoeld opzicht is het rapport van de W.R.R. met betrekking tot de decentralisatie-problematiek overigens niet representatief voor het mogelijke aandeel van
de W.R.R. in het overheidsbeleid op lange termijn. Deze kwestie had al alle aandacht;
de bijdrage van de Raad beperkte zich tot een bestuurskundige analyse naast andere
analyses van deze aard. 59

Bevindingen van de Ministerraad inzake rapporten van de W.R.R.
Het standpunt van Minister-President Den Uyl volgens hetwelk uit het beleid zelf zal
blijken, welk gevolg de Regering aan rapporten van de W.R.R. geeft, is in beginsel juist.
Dit geldt bij voorbeeld voor de in Rapport 6 vervatte aanbevelingen, die in het reeds
lopende beleidsproces betrokken konden warden. Voor nieuwe beleidsproblemen is
het echter van belang, dat procedures tot de totstandkoming van beslissingen nopen;
anders zou de inhoud van desbetreffende aanbevelingen licht aan de praktijk van het
beleid voorbij kunnen gaan. Men kan hierbij denken aan 'bevindingen' of 'commentaren' van regeringszijde, maar ook aan beleidsnota's.
Art. 12 lnstellingswet W.R.R. impliceert dat de Ministerraad tot 'bevindingen' inzake de rapporten van de W.R.R. komt. Zoals hieivoor werd vermeld nam MinisterPresident Den Uyl in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer het bestaan van
een verplichting ter zake aan. De eerste drie rapporten en het vijfde rapport werden te
zamen met de bevindingen van de Ministerraad in de Staatscourant gepubliceerd.60
Bij het verschijnen van het vierde rapport en van het zevende is de publikatie van zodanige bevindingen achterwege gebleven. 61 Bij het verschijnen van Rapport 6 zijn blijkens een brief van Minister-President Den Uyl betreffende interdepartementale
taakverdeling en coordinatie 62 - wel mededelingen gedaan inzake de bevindingen van
de Ministerraad: aan een drietal aanbevelingen inzake beleidsvoorbereiding en - evaluatie werd gevolg gegeven; de Ministers van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en
Financien zouden zich omtrent aanbevelingen inzake interdepartementale taakverdeling en coordinatie beraden;63 de aanbevelingen van de W.R.R. inzake de decentralisatie-problematiek zouden bij de lopende besluitvorming ter zake betrokken warden.
Het standpunt betreffende Rapport 6 was zeer globaal, en behelsde bij lange na geen
gespecificeerde reactie op de voorstellen van de Raad. Welke inhoud mogelijke ongepubliceerde bevindingen hebben, onttrekt zich uiteraard aan de waarneming.
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In 1976 bracht de W.R.R., nadat vorenbedoelde memorie van antwoord aan de
Eerste Kamer was verschenen, vijf rapporten uit. 64 (De 'Voorstudies en Achtergronden' blijven in dit verband buiten beschouwing.) In het kader van de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van de begroting van Algemene Zaken voor 1977 informeerde de daarmee belaste commissie uit de Tweede Kamer, welke besluiten de Regering ten aanzien van deze vijf rapporten had genomen. 65
De eerste vraag werd door de Minister-President, Minister van Algemene Zaken
Den Uyl beantwoord met een overzicht van de behandeling van de onderhavige rapporten door de Regering. Dit droeg hetzelfde karakter als het overzicht in de memorie van
antwoord aan de Eerste Kamer. Uit het overzicht bleek dat de Rapporten 7 en 8 ter
voorbereiding van behandeling in de Ministerraad in handen waren gesteld van (ambtelijke) interdepartementale commissies en dat de Rapporten 9 en 10 te zamen met het
vervolg op de nota's waarop zij betrekking hebben in de Ministerraad besproken zouden worden. Rapport 11 was volgens de Minister-President in dit kader niet van belang,
omdat het een louter beschrijvend karakter droeg. 66
Bij de openbare behandeling van de begroting van Algemene Zaken werd deze
kwestie door het V.V.D.-kamerlid mevrouw A. Kappeyne van de Coppello aan de orde
gesteld. Zij zag door het hierboven weergegeven antwoord haar indruk bevestigd, 'dat
zich van de Regering in haar relatie tot de W.R.R. een zekere amechtigheid heeft
meester gemaakt.' Zij vreesde 'dat de rapporten wat op langere baan worden geschoven, zodat de W.R.R. in beginsel dezelfde, voor het parlement ondoorzichtige, bejegening krijgt als ieder antler normaal adviescollege van de Regering.' Zij wees erop, dat
het antwoord van de Regering slechts aangaf 'op welk ambtelijk niveau de rapporten
zich thans bevinden en langs welke lijnen zij te zijner tijd weer naar de Ministerraad
zullen worden opgestuwd.' Deze ontwikkeling betreurde zij, en wel om twee redenen.67
Zij wees er allereerst op dat vertraging bij het nemen van beleidsbeslissingen, ook
al hebben deze op de lange termijn betrekking, nadelige gevolgen kan hebben. De zin
van de instelling van de W.R.R., zo kan hieraan worden toegevoegd, is immers juist dat
in het huidige beleid het perspectief van de vormgeving aan de samenlevingsverhoudingen in de nog wat verdere toekomst wordt ge'integreerd. Mevrouw Kappeyne van de
Coppello noemde in dit verband de in Rapport 7 ter sprake gebrachte migratieproblematiek, waarbij het beleid wellicht zou moeten anticiperen op de eventuele komst van
duizenden Nederlanders en oud-Nederlanders uit Zuidelijk Afrika.
Het tweede bezwaar hield in, dat 'het zonder termijn op de ambtelijke baan schuiven van W.R.R.-rapporten' het voor het parlement ondoorzichtig maakt 'wat en wanneer er iets met de aanbevelingen in zo'n rapport gaat gebeuren.' 68 lnderdaad: als onduidelijk is, welk gevolg de Regering aan rapporten van de W.R.R. zal geven, wordt het
het parlement bemoeilijkt zijnerzijds aan de vorming van lange-termijn-beleid bij te
dragen.
Een en antler was voor het kamerlid aanleiding een motie in te dienen, waarin de
Regering werd uitgenodigd, 'over adviezen van de W.R.R., in zoverre deze ten behoeve
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van het regeringsbeleid worden gegeven, binnen drie maanden na de in artikel 13,
tweede lid, van de lnstellingswet W.R.R. bedoelde kennisneming door de Raad van
Ministers, haar (voorlopige) oordeel alsmede de eventuele daaraan te verbinden ontwikkeling van beleidsvoornemens aan de Kamer kenbaar te maken.' 69 Minister-President
Den Uyl achtte het - met name in verband met de benodigde ambtelijke voorbereiding
- aanvankelijk ongewenst een termijn van drie maanden te stellen, ook al was naar zijn
oordeel een korte termijn in het algemeen voldoende. 70
Tijdens het verdere debat gaf mevrouw Kappeyne van de Coppello een toelichting
op de inhoud van haar motie: ze is toegespitst op de in art. 2 sub a lnstellingswet omschreven taak; het oordeel van de Regering kan ook voorlopig zijn, in die zin 'dat de
Regering aangeeft wat zij denkt met het rapport te gaan doen.' Ook herinnerde zij eraan, dat de Minister-President destijds in zijn memorie van antwoord had gesteld, dat
ambtelijke advisering aan de kennisneming door de Ministerraad voorafging. Haars inziens werd er minder snel op de rapporten van de W.R.R. gereageerd dan aanvankelijk
het geval was. De Minister-President maakte tegen de motie niet langer bezwaar, ervan
uitgaande dat het oordeel van de Regering ook in een procedurele mededeling omtrent
de wijze van behandelen kon bestaan. 71 De motie werd op 21oktober1976 met overgrote meerderheid aangenomen. 72
In het blad Mededelingen W.R.R. werd een half jaar later (april 1977) bericht dat
de Ministerraad op dat ogenblik over alle W.R.R.-rapporten (nrs. 1-12), met uitzondering van het in juni 1976 uitgebrachte Rapport 7 een standpunt had bepaald. 73 Een
procedurele mededeling betreffende de behandeling van dit rapport was vervat in het
hierboven genoemde schriftelijke antwoord ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling.
Een van de op 25 februari 1977 genomen beslissingen naar aanleiding van Rapport
12 (Externe adviesorganen van de centrale overheid, Beschrijving, ontwikkelingen, aanbevelingen) hield in dat de Ministerraad op 15 april 1977 zou beslissen omtrent de opheffing van 'slapende' adviesorganen. Zowel vanuit de Tweede Kamer (door A. de
Graaf en P. R. Stoffelen, beiden P.v.d.A.) als vanuit de Eerste Kamer (door D. Eisma,
D'66) werden na het verstrijken van deze termijn 74 schriftelijke vragen gesteld. Blijkens het antwoord van de Minister-President had de Ministerraad op die datum inderdaad daartoe besloten. 75 Volgens een van de andere beslissingen naar aanleiding van
Rapport 12 zou voor 1 januari 1978 op basis van een ambtelijk advies worden beslist
over regels betreffende permanente externe adviesorganen. Voordat de hiermee belaste
ambtelijke werkgroep haar werkzaamheden had afgerond, bracht de W.R.R. Rapport
14 (Interne adviesorganen van de centrale overheid) uit, aldus de toelichting bij de begroting van het departement van Algemene Zaken voor 1979. 76 De aanbiedingsbrief
van dit rapport bevat een aanbeveling, namelijk dat in het periodiek overzicht van
adviesorganen - waarvan de publikatie in het bovenvermelde antwoord op vragen van
de kamerleden De Graaf en Stoffelen is aangekondigd - ook de interne adviesorganen
opgenomen zullen worden. In de begrotingstoelichting deelde Minister-President Van
Agt mee, dat het zinvol leek de concept-aanwijzingen inzake externe adviesorganen,
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die de ambtelijke werkgroep in voorbereiding had, mede op interne adviesorganen te
betrekken. Deze aanwijzingen werden op 31 oktober 1978 door de Minister-President
in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad vastgesteld. Zij voorzien
onder meer in een inventarisatie door de Minister van Binnenlandse Zaken van de
interne en externe adviesorganen eens in de twee jaar. 77
De rapportage van de W.R.R. inzake adviesorganen heeft duidelijk tot praktische
resultaten geleid. Men dient echter wel te bedenken, dat het hier niet gaat om de werkzaamheden van de Raad die rechtstreeks van belang zijn voor de bepaling van het
lange-termijn-beleid (taak a), maar om activiteiten gericht op verbetering van de
beleidsvorming (taak c). Bij taak a is het praktisch effect niet door enkele besluiten van
de Ministerraad te bereiken - daartoe is vereist dat in het gehele beleid het perspectief
van de lange termijn wordt opgenomen.
Van de vier later in 1977 gepubliceerde Rapporten 13-16 hebben slechts twee tot
afzonderlijke publikatie van een standpuntbepaling van de Ministerraad aanleiding gegeven, namelijk de beide grote beleidsadviezen (Rapporten 13 en 16). Welk gevolg aan
de ene aanbeveling bij Rapport 14 is gegeven, werd hierboven vermeld. Rapport 15 bevat geen aanbevelingen; het is met de wens dat het 'onderwerp van een brede publieke
discussie' zal worden, onder de aandacht van de Regering gebracht. 78 De standpuntbepalingen van de Ministerraad naar aanleiding van de Rapporten 13 en 16 werden in de
Staatscourant gepubliceerd; de laatste zijn bovendien bij brief van de Minister-President
aan de Tweede Kamer toegezonden. 79
In de standpuntbepaling van het toen reeds geruime tijd demissionaire kabinetDen Uyl naar aanleiding van Rapport 13 (Maken wij er werk van?) wordt erop gewezen dat deze niet een oordeel over de inhoud van het rapport behelst. 'Naast het plaatsen van enige algemene kanttekeningen, wordt volstaan met het aangeven van de te volgen procedure met betrekking tot de verdere uitwerking van de aanbevelingen van de
W.R.R.' 80 Op nagenoeg alle punten wordt nadere studie noodzakelijk geacht. Dit
strookt op zich wel met de aard van het rapport; ook de op beleidsmaatregelen en wetgeving gerichte aanbevelingen zijn immers nog maar globaal geformuleerd. Opvallend
is echter dat in vele gevallen naar reeds lopend onderzoek wordt verwezen; in enkele
gevallen besluit de Ministerraad wel tot nieuwe initiatieven. Voor zover de Ministerraad
reeds een oordeel over gedachten van de Raad uitspreekt, is dat doorgaans positief,
waarbij soms wordt opgemerkt dat het beleid reeds min of meer de door de Raad gewenste strekking heeft. In enkele gevallen voert de Ministerraad tegenargumenten
tegen een aanbeveling van de Raad aan.
Bij de standpuntbepaling van het kabinet-Van Agt naar aanleiding van Rapport 16
(Over sociale ongelijkheid) is geen voorbehoud gemaakt. 'De gedachtengang van de
W.R.R. sluit' - aldus de Ministerraad - 'op belangrijke punten aan bij uitgangspunten
welke ten grondslag hebben gelegen en liggen aan het beleid van vorige Kabinetten en
van dit Kabinet', waarbij het kabinet ook naar zijn regeringsverklaring verwijst. In de
standpuntbepaling wordt de waarschuwing uitgesproken 'dat een beleid gericht op verkleining van onrechtvaardig geachte sociale verschillen op korte termijn niet tot specta-
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culaire resultaten kan leiden.' De Ministerraad meent voorts dat wat in de afgelopen
decennia ten aanzien van de onderscheiden verdelingen is bereikt, tegen de achtergrond
van de starheid daarin positief moet worden beoordeeld. 81 De opmerking over de beperkte mogelijkheden 'op korte termijn' lijkt weinig relevant in een commentaar op
een op lange-termijn-beleid gericht rapport; wellicht hangt zij samen met een in vergelijking met het kabinet-Den Uyl beperkter aspiratieniveau ten aanzien van be"invloeding
van de verdeling. 82
De W.R.R. veronderstelt in Rapport 16 'dat de huidige sociale stratificatie als problematisch wordt ervaren.' Hoewel er naar zijn oordeel wel aanwijzingen voor de juistheid van deze veronderstelling zijn, acht hij nader onderzoek hiernaar gewenst. 83 De
Ministerraad meent dat deze stelling van de W.R.R. 'in haar algemeenheid onvoldoende
wordt onderbouwd.' Bij de benadering van het onderwerp in het rapport plaatst hij
enige kritische kanttekeningen. Een en ander brengt hem ertoe zich - overigens met de
Raad - voor nader onderzoek uit te spreken. 84
De bespreking van de afzonderlijke aanbevelingen in de onderhavige standpuntbepaling lijkt wat meer op de inhoudelijke merites in te gaan dan die in de standpuntbepaling betreffende Rapport 13. Voor het overige zijn er slechts beperkte verschillen.
Ook hier wordt in overeenstemming met de aard van de aanbevelingen van de Raad in
het algemeen nadere studie nodig geacht. Daarbij wordt in vele gevallen aansluiting gezocht bij reeds genomen initiatieven. De medeverantwoordelijkheid van de sociale partners wordt vooral in de reacties op de aanbevelingen betreffende herverdeling van
arbeidskenmerken sterk benadrukt. 85 Ook in verband met enige andere aanbevelingen
wordt (evenals in de standpuntbepaling naar aanleiding van Rapport 13) het advies van
de Sociaal-Economische Raad nodig geacht.

De gevolgen van bevindingen van de Ministerraad
naar aanleiding van rapporten van de W.R.R.
Voor een beoordeling van de plaats van de W.R.R. in het beleidsproces is het van belang erop te wijzen, dat de standpuntbepalingen van de Ministerraad de integrale benadering van een probleemgebied transformeren in een gespecialiseerde benadering die
aansluit op de bestaande organisatiepatronen en procedures. Zo'n transformatie is in
de regel onvermijdelijk en ook juist, omdat lange-termijn-beleid niet naast, maar juist
in het korte-termijn-beleid gerealiseerd moet worden.
Aan de desintegratie van de beleidsadviezen van de W.R.R. is echter het risico verbonden, dat volstaan wordt met verwijzing naar bestaande initiatieven van de betrokken departementen die al min of meer in de door de Raad bepleite richting gaan. De
bij de voorbereiding van het standpunt van de Ministerraad betrokken beleidsambtenaren zullen de begrijpelijke neiging hebben, hierop de nadruk te leggen. Met name de
standpuntbepaling naar aanleiding van Rapport 13 lijkt hierdoor getekend te zijn.
Een ander, hiermee samenhangend risico doet zich voor bij de uitvoering van een
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standpuntbepaling van de Ministerraad. Als regel zal de eventuele instemming van de
Ministerraad met een aanbeveling van de W.R.R. globaal en/of voorlopig zijn, omdat
een verdere uitwerking vereist is. De resultaten van die uitwerking zullen in tijd gespreid en op uiteenlopende plaatsen ter beslissing moeten worden voorgelegd. Daardoor kan de samenhang van het in het rapport oehandelde probleemgebied aan de aandacht ontsnappen. Ook het lange-termijn-perspectief van het rapport kan bij het
nemen van nadere beslissingen verdrongen worden door behoeften op korte termijn.
In een evaluerende beschouwing na afsluiting van de eerste Raadsperiode maakt
het voormalige lid van de W.R.R. J. M. Polak enige opmerkingen, die het vermoeden
versterken dat de hiervoor genoemde risico's reeel zijn. Hij twijfelt aan de effectiviteit
van de adviezen van de Raad wegens de macht van de departementen. Op de medewerking van de departementen bij de uitvoering van de door de Ministerraad aanvaarde
aanbevelingen van de Raad is hij, 'gelet op de reacties naar aanleiding van enkele rapporten ( ... ) niet erg gerust. Wel zal nimmer die medewerking categorisch worden geweigerd, maar er zijn vele mogelijkheden om voorstellen die tegen eigen initiatieven ingaan en niet in het eigen beleid passen, op een laag pitje te zetten.' 86
Om het tweede hierboven genoemde risico zoveel mogelijk te beperken zal men
moeten trachten de aandacht, nadat de transformatie van de rapporten van de Raad in
een gespecialiseerde behandeling heeft plaatsgevonden, op de samenhang en het langetermijn-perspectief gericht te houden. Men kan daartoe voorzieningen treffen ten aanzien van de wijze van uitvoering van, bij voorbeeld, het toepassen van interdepartementale ambtelijke projectorganisatie voor een bepaald probleemgebied. 87 Ook kan men
denken aan stimulansen van buitenaf. Polak is van oordeel dat vooral van de StatenGeneraal steun zal moeten komen voor uitvoering van de door de Ministerraad aanvaarde aanbevelingen van de W.R.R. 'Bij de behandeling van de begroting van Algemene Zaken en door kamervragen zal controle moeten worden uitgeoefend op de uitvoering van de adviezen.' 88 Daarnaast kan een verdere formalisering van de besluitvorming naar aanleiding van de rapporten wellicht ertoe bijdragen dat de besluiten
metterdaad in het beleid warden verdisconteerd. De toezending bij brief door MinisterPresident Van Agt van de standpuntbepaling inzake Rapport 16 aan de Tweede Kamer
zet een stap in deze richting, en kan er ook toe bijdragen dat de Kamer er aandacht aan
schenkt. Als de Ministerraad ertoe zou overgaan, zijn bevindingen in een nota neer te
leggen, dan zal behandeling ervan overeenkomstig de hieronder te bespreken bepalingen van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer moeten plaatsvinden. De vraag
moet worden gesteld, of de Tweede Kamer niet minstens in deze vorm bij beslissingen
inzake lange-termijn-beleid betrokken zou dienen te worden.
Jurgens heeft in zijn notities inzake 'Parlement en beleid op lange termijn' enkele
suggesties gedaan die in dit verband van belang zijn. Naar zijn oordeel is het gewenst,
dat het Ministerie van Algemene Zaken enige compensatie biedt voor 'de middelpuntvliedende krachten opgeroepen door de aanwezigheid van vakministers, ieder opkomend voor het eigen deelgebied'. Hij stelt de Britse Central Policy Review Staffbij het
Cabinet Office in Whitehall ten voorbeeld, 'die sinds 1970 de stukken van de minister-
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raad ( ... ) voorziet van kanttekeningen met het oog op de gevolgen van voorgestelde
beslissingen op de lange termijn'. Voorts wijst hij erop dat van de drie 'beleidsvormende instrumenten van regering en parlement', namelijk eenjarige begrotingen, wetten en beleidsnota's, slechts de laatste 'een reele mogelijkheid' geven 'om een geintegreerd beleid te bedrijven dat zich uitstrekt over het gebied van meerdere departementen (b.v. nota Ruimtelijke Ordening, nota Inkomensbeleid, Defensienota)'. 89
Dat nota's op het terrein van meer dan een departement betrekking kunnen hebben, verklaart echter nog niet hun geschiktheid als 'beleidsvormend instrument'. Ook
wetgeving in formele zin kan voor twee of meer departementen betekenis hebben.
Waar het om gaat is dat de inhoud van een nota het karakter van een plan kan hebben,
terwijl wetten in formele zin een regeling tot inhoud plegen te hebben (zie hoofdstuk
8).

Nota's

De nota dient volgens Jurgens 'het centrale beleidsvormende stuk te worden'. De begrotingen, de wetgeving en het overige beleid dienen zijns inziens op grond daarvan geprogrammeerd te worden. Dat de nota nog niet een zodanige functie vervult, wijt
hij met name daaraan, dat zij bindende kracht mist. Hij pleit ervoor, 'de nota of het
plan in enigerlei vorm als staatsrechtelijke figuur te erkennen'. Het parlement zou zijn
werkwijze meer op de behandeling van plannota's moeten afstemmen en de Regering
zou zich moeten verplichten bij haar beleidsvoornemens steeds een uiteenzetting van
de gevolgen op lange( re) termijn te voegen. 90
Aan het slot van hoofdstuk 8 werd erop gewezen dat een wettelijke regeling van
het plan niet alleen de bestuurlijke en juridische gevolgen, maar ook de betrokkenheid
van het parlement bij de totstandkoming ervan kan betreffen. Bij nota's is de Tweede
Kamer reeds betrokken; het verschijnsel van de plan-nota kan dan ook, zoals Kortmann opmerkt, 'tot een zekere revaluatie van de beleidsbepalende rol van de Kamer(s)'
leiden. 91
Minister-President Den Uyl wees in de memorie van antwoord aan de Tweede
Kamer betreffende het ontwerp-lnstellingswet W.R.R. op het 'gemeen overleg over
beleidsnota's' van Regering en Staten-Generaal. 92 In het in 1976 gehouden beleidsdebat in de Eerste Kamer over het Departement van Algemene Zaken merkte hij op:
'Er is onmiskenbaar sprake van een zekere verschuiving van wetgeving naar beleid dat,
onder andere, zijn uitdrukking vindt in informatie, concretisering en stipulering van beleidsoverwegingen van de Regering neergelegd in nota's.' 93 Sedert 197 5 staat het 'regeren per nota' bij juristen in de belangstelling. J. M. Polak publiceerde in dat jaar een
artikel onder de titel 'Regeringsnota's en regeren per nota'. 94 Aanleiding daartoe was
de opneming - aanvankelijk bij wijze van proef - van enkele bepalingen inzake 'nota's
van een of meer Ministers' in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. 95
Gedurende de Zittingen 1975/1976 en 1976/1977 - voor wat de laatste betreft,
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totdat op 22 december 1976 definitieve bepalingen waren vastgesteld - golden tijdelijke voorschriften voor de behandeling van nota's in openbare commissievergaderingen. Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie voor de Werkwijze der Kamer d.d.
5 juni 1975 sprak van 'nota's van de Regering'; deze formulering werd door de Kamer
op voorstel van het lid A. Kappeyne van de Cappello gewijzigd in 'nota's van een of
meer ministers'. 96
De commissie wees in de toelichting bij haar voorstel op de 'hausse van regeringsnota's' die de laatste jaren was opgetreden. Zij achtte het gewenst het zwaartepunt van
de behandeling te verleggen van de plenaire vergadering naar de openbare commissievergadering. In het verleden zouden nota's vooral informatie aan het parlement hebben
verschaft, thans zou men meer beogen 'te onderzoeken hoe de kansen voor een voorgenomen stuk wetgevende arbeid in de Kamer liggen.' De behandeling ervan zou het
karakter hebben van een "'verkennende ontmoeting" tussen Kamer en Regering'. Hiertoe zou een commissievergadering even geschikt zijn als 'een plenaire vergadering, wellicht zelfs geschikter, 'omdat de bewindslieden zich wat gemakkelijker kunnen laten
bijstaan door de beleidsambtenaren.' 97
Het is duidelijk, dat nota's die op 'kansenonderzoek' gericht zijn, veeleer een fase
in de beleidsvorming markeren dan dat zij, zoals plannen in de in hoofdstuk 8 omschreven betekenis, zelfstandig richting geven aan het beleid. De op 'kansenonderzoek'
gerichte nota's zijn ertoe bestemd, gevolgd te worden door wetsontwerpen die qua inhoud beantwoorden aan de conclusies die uit het 'kansenonderzoek' worden getrokken. 'Zaken kunnen pas worden gedaan bij de behandeling van een echt wetsontwerp
of begrotingshoofdstuk.' 98 De Commissie voor de Werkwijze ontleent hieraan een ar'.
gument om een plenaire behandeling van de nota's sterk te bekorten.
In de memorie van antwoord die Minister-President Den Uyl ruim een half jaar
nadien ter voorbereiding van het beleidsdebat Algemene Zaken aan de Eerste Kamer
toezond, onderscheidde hij een drietal motieven voor het uitbrengen van nota's: 'De
toegenomen verwevenheid van de overheidstaken vraagt om de ontwikkeling van
samenhangende visies op vraagstukken die de beleidsterreinen van meerdere departementen beslaan. Het neerleggen en verantwoorden van dergelijke visies in nota's wil
ertoe bijdragen het beleid op onderdelen beter te kunnen voeren, beoordelen en bijstellen. Ook kan beoogd worden parlement en bevolking tijdig op de hoogte te brengen van problemen en gegevens waarmee de Regering is geconfronteerd. Een derde
motief kan zijn, maatschappelijke groeperingen in de gelegenheid te stellen hun inbreng te leveren bij de beleidsvoorbereiding. Bij de meeste nota's spelen deze drie
motieven in meerdere of mindere mate een rol.' 99
Het motief van 'kansenonderzoek' is niet met zoveel woorden genoemd; het hangt
echter samen met de als tweede en derde genoemde motieven. Waar het eerste motief
overheerst, kan een nota het karakter krijgen van een plan. Het antwoord dat MinisterPresident Den Uyl begin september 197 5 op vragen van het Tweede-Kamerlid R. J. H.
Kruisinga (C.H.U.) gaf, bevatte een wat andere indeling van nota's: nota's die door
wetsontwerpen gevolgd dienen te worden, informatieve nota's en 'beleidsnota's, die
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dan wel niet leiden tot wetsvoorstellen in formele zin, maar tot ombuigingen van beleid binnen het kader van de bestaande wetten, op grond van algemene maatregelen,
ministeriele besluiten of anderszins. Het behoeft nauwelijks betoog dat indiening bij de
Kamer en behandeling van nota's van dit laatste type door de Kamer in vele gevallen
uit bestuurlijk oogpunt in betekenis niet onderdoet voor die van wetsontwerpen.' 100
Beleidsnota's als hier bedoeld behelzen - uiteraard in uiteenlopende mate - een systematische en consistente ordening van door de overheid te voeren beleid. Zij dragen dus
het karakter van plannen, en zullen hierna als 'plannota's' worden aangeduid.
Polak stelt in zijn bovenvermeld artikel dit type nota's aan de orde. Deze nota's
hebben 'een bepaalde visie op de toekomst en bepaalde beleidsvoornemens van de regering' tot inhoud. De nadruk ligt in deze nota's niet op de aankondiging van wettelijke
maatregelen, aldus Polak, maar op 'het planmatige karakter. De nota is de uiterlijke
verschijningsvorm van het plan.' 101
Polak plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het 'anticipatie-effect' dat men
ten aanzien van nota's kan waarnemen. Dit betekent dat men zich op diverse bestuursniveaus soms reeds voor de parlementaire behandeling en in sterkere mate daarna maar voordat nieuwe wetgeving tot stand is gebracht - naar de nota richt, vooral indien
de Regering daartoe opwekt. 'Het is', aldus Polak, 'niet toevallig dat vooral juristen nog
al wat moeite hebben met deze anticipatie.' Hij acht het wenselijk dat de bewindsman
na de parlementaire behandeling bij brief of circulaire duidelijkheid schept inzake de
gevolgen van de nota voor de bestaande praktijk. 'Is wetgeving niet mogelijk, dan mag
en moet als the next best genoegen worden genomen met wat we in navolging van J.
van der Hoeven pseudo-wetgeving zijn gaan noemen.' 102
Of pseudo-wetgeving het 'anticipatie-effect' ten aanzien van plannota's ten volle
kan opvangen, moet betwijfeld worden. Pseudo-wetgeving, in de zin waarin Van der
Hoeven het begrip heeft ingevoerd, houdt immers regels in. 103 Aan het slot van hoofdstuk 8 bleek evenwel, dat de kenmerkende inhoud van plannen niet kan worden neergelegd in voor herhaalde toepassing bestemde regels (materiele wetgeving). Deze kanttekening raakt echter niet de strekking van Polaks desiderata, namelijk dat het plankarakter van de nota - niet een fase in de beleidsvoorbereiding, maar rechtstreeks werkende beleidsbepaling in gemeen overleg van Regering en Staten-Generaal - versterkt
dient te worden.
Anders dan Minister-President Den Uyl in zijn antwoord op de vragen van het
kamerlid Kruisinga suggereert, is het niet zo dat plannota's - in tegenstelling tot op
kansenonderzoek gerichte nota's, die gevolgd worden door wetsontwerpen - slechts op
een wijziging van het beleid binnen het kader van de bestaande wetten gericht zijn.
Men zal veeleer moeten letten op het karakter van de wetten: een 'kansenonderzoek'nota wordt gevolgd door een wet die de wezenlijke beleidsbeslissingen inhoudt, zodat
pas bij de aanvaarding van die wet het beleid definitief wordt bepaald. Nadat het gemeen overleg over een plannota tot positief resultaat heeft geleid, zal soms eveneens
onder andere wetgeving tot stand moeten komen. Zo'n wetsontwerp bouwt echter
voort op de reeds genomen beleidsbeslissingen. De desbetreffende wetgeving draagt

178

meer het karakter van uitvoering van het plan. 104 Het belang ervan behoeft, zoals de
Minister-President opmerkt, uit bestuurlijk oogpunt in betekenis niet onder te doen
voor die van een wetsontwerp.
Bij de behandeling van de voorlopige wijziging van het Reglement van Orde van de
Tweede Kamer werd van PSP-zijde de wens geuit, 'echte' en 'oneigenlijke' nota's van
elkaar te onderscheiden. Onder 'echte' nota's werden nota's verstaan 'die een beleidsvisie op lange termijn en op een groat gebied bevatten, van zodanige aard dat een fundamentele gedachtenwisseling met de Kamer gewenst is, zowel over de problematiek
zelf als over de richting waarin toekomstige concrete beleidsvoornemens zouden moeten gaan.' Een op kansenonderzoek gerichte nota werd daarentegen als een 'oneigenlijke' nota, 'een onvoldragen wetsontwerp' aangemerkt. 105
Hoewel U. Rosenthal en A. Ringeling dit onderscheid als in het kader van het Reglement van Orde onhanteerbaar verwerpen, achten ook zij het gewenst, het begrip
nota nader te bepalen door 'vormvereisten voor een regeringsnota' (d.w.z. plannota) te
ontwikkelen, waarbij men te rade zou kunnen gaan bij het preadvies dat D. van Duyne
in 1967 uitbracht over 'Het plan in het openbaar bestuur' . 106 De voorzitter van de
Tweede Kamer, A. Vondeling, spreekt in een brief aan de Commissie voor de Werkwijze van de Kamer als zijn oordeel uit, dat met de Regering afspraken zouden moeten
warden gemaakt 'over de opzet en inrichting van nota's ( ... ). Tot nu toe bestaan daarover geen voorschriften, hetgeen tot een ware ratjetoe heeft geleid.' 107 In de toelichting op zijn begroting voor 1979 heeft de Minister-President, Minister van Algemene
Zaken Van Agt medegedeeld, dat hij een werkgroep onder voorzitterschap van de
staatsraad J. M. Polak heeft gevraagd suggesties te doen voor de aanpak van enkele
vraagstukken betreffende de wetgeving, zoals de coordinatie tussen de veertien departementen. Tot deze vraagstukken rekent hij ook de 'regelgeving bij nota', waarbij
onder meer verwezen wordt naar het hiervoor weergegeven oordeel van de voorzitter
der Tweede Kamer. 108 De terminologie 'regelgeving bij nota' is overigens merkwaardig; zij lijkt een miskenning in te houden van het plan-karakter van de nota's waarop
de discussie betrekking heeft.
De voorlopige wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer voorzag in een behandeling in openbare commissievergadering van alle 'nota's van een of
meer ministers' (op de nota over de toestand van 's Rijks financien en die over de uitvoering van de lopende begroting na) (art. 39a). Het tijdelijke art. 65a stelde een maximum-spreektijd voor de plenaire behandeling van zulke nota's vast. Bij de op 22
december 1976 vastgestelde definitieve wijziging werd de behandeling van nota's in
pleno in beginsel uitgesloten (art. 65a). De plenaire vergadering zou zich dan beperken
tot stemming over de inzake die nota ingediende moties, desgewenst na het afleggen
van stemverklaringen. 109
Aan deze beperking ligt blijkens de motivering van de desbetreffende voorstellen
van de Commissie voor de Werkwijze de gedachte ten grondslag dat de openbare commissievergadering in het algemeen 'als een "mini" -Kamervergadering' beschouwd kan
warden, 'na afloop waarvan in het algemeen voor de voile Kamer slechts resteren de
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stemrningen, inclusief stemverklaringen, over de in openbare commissievergadering en eventueel daarna - ingediende moties en amendementen. De commissie stelt intussen voor, dit nieuwe uitgangspunt reglementair slechts vast te leggen waar het nota's
betreft.' 110 Uit het feit dat de behandeling van nota's in beginsel slechts in commissievergaderingen plaatsvindt, kan dus niet zonder meer warden afgeleid dat men deze behandeling van weinig belang acht.

Fonnalisering van de plannota (I)
Elk plan is door zijn normatieve betekenis voor het beleid, en dus ook voor het rechtsvormingsproces, juridisch gekwalificeerd; 'plan' is derhalve een rechtsbegrip. Slechts
een deel van de plannen in deze materiele zin is een door positiefrechtelijke geldigheidscriteria gekwalificeerd besluit (een rechtsfiguur), zoals het bestemmingsplan van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (vgl. hoofdstuk 8). De nota is naar huidig recht
geen rechtsfiguur; de normen in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer betreffende de wijze van behandeling van nota's van een of meer ministers behelzen immers
geen geldigheidscriteria. 111
De politieke en wetenschappelijke discussie over plannota's vestigt de aandacht op
enkele punten die bij een regeling van de nota aan de orde zouden kunnen komen: de
opzet en inrichting, de bevoegdheden van de Staten-Generaal bij de vaststelling, en de
bepaling van de bestuurlijke en juridische gevolgen. Het eerste onderwerp kan ook zonder dat de plannota als rechtsfiguur geformaliseerd zou warden, geregeld warden in afspraken als door voorzitter Vondeling bepleit. Voor een regeling van de bevoegdheden
tot vaststelling en een regeling van de juridische gevolgen is echter een positiefrechtelijke definitie van deze besluiten, d.w.z. de vaststelling van geldigheidscriteria, vereist.
Zoals aan het slot van hoofdstuk 8 werd opgemerkt, dringt de vraag zich op of bepaalde plannen - wegens hun betekenis als normerende grondslag van het beleid in de
sociale rechtsstaat - niet op een met wetgeving in formele zin vergelijkbare wijze zouden moeten warden vastgesteld. Dit zou met name kunnen gelden voor de in nota's
van de zijde van de Regering neergelegde beslissingen over de richting van het te voeren
beleid, ook lange-termijn-beleid.
Naar aanleiding van initiatieven van onder anderen De Haan heeft de W.R.R. in
1976 een werkgroep onder voorzitterschap van het lid van de Raad J.M. Polak gevormd, met als taak, na te gaan 'welke problemen zich (gaan) voordoen in de wetgeving in relatie tot de planning in Nederland.' Naar aanleiding van een door deze
werkgroep opgesteld concept-rapport heeft de W.R.R. de aandacht van de Raad in zijn
nieuwe samenstelling gevraagd voor een aantal studieonderwerpen, waaronder de
vraag: 'Welke wettelijke vorm dient aan de planning van het regeringsbeleid te warden
gegeven om het parlement wezenlijke invloed te geven op de beleidsvorming?' 112
In het concept-rapport lag sterk de nadruk op de mogelijkheid, de planning als
geheel te coordineren en te structureren door een verdere uitbouw van de plannings-
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wetgeving, waarvan de wetgeving betreffende ruimtelijke planning (de Wet op de
Ruimtelijke Ordening) tot dusver het meest uitgewerkte voorbeeld vormt. 113 De nieuw
samengestelde Raad heeft deze benadering niet zonder meer overgenomen, vooral omdat 'planningswetgeving en de coordinatie van (plannings)wetgeving niet, en zeker niet
de enige, oplossing zijn voor problemen rond de interne en externe werking van het
plan', en omdat 'plannen en planvorming niet het enige antwoord behoeven te zijn op
het terugtreden van de wetgeving.' De Raad heeft het probleem 'in een ruirner kader
geplaatst' .11 4 Hij wijst op de grote pluriformiteit van plannen, alsmede op de verscheidenheid van coordinatiemechanismen, namelijk naast wetgeving ook financiele en
bestuurlijk-organisatorische middelen, waarbij wel met 'democratische voorwaarden
(politieke controle, participatie en rechtsbescherming)' rekening zou moeten worden
gehouden. 115
Hierbij kan worden aangetekend dat de bestuurlijk-organisatorische middelen die
de W.R.R. als alternatieven voor coordinatie door middel van wetgeving noemt, voor
een deel toch een wettelijke grondslag behoeven (namelijk goedkeurings- en aanwijzingsbevoegdheden). De vraag, in welke mate voor de coordinatie van de veelvormige
planning in Nederland een verdere ontwikkeling van de planningswetgeving nodig is,
behoeft hier echter niet in algemene zin besproken te worden. Ten aanzien van die
onderdelen van het beleidsproces waarop het werk van de W.R.R. rechtstreeks gericht
is, is immers vooral een mogelijke formalisering (erkenning in formele zin als rechtsfiguur) van de plannota van belang.
Als mogelijkheden voor een zodanige formalisering (men spreekt ook wel van
'juridificatie') van plannen dat bij de besluitvorming zowel de Regering als het parlement betrokken wordt, noemen De Haan, Drupsteen en Fernhout:
a. goedkeuring van het plan bij een eigensoortige rechtsfiguur door de Tweede
Kamer,
b. goedkeuring van het plan bij wet in formele zin, en
c. vaststelling van het plan bij wet in formele zin.11 6
Vaststelling van plannen bij wet (planwetten) vindt reeds vanouds plaats bij de begroting. Een antler voorbeeld bieden de nutswetten bij onteigening.11 7 De onder a
genoemde mogelijkheid is voorgesteld in het eind 1977, kort voor het kabinet-Den Uyl
door het kabinet-Van Agt werd opgevolgd, ingediende ontwerp van Wet tot wijziging
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (14889). Het ontworpen artikel 2a regelt de
'planologische kernbeslissing' - een rechtsfiguur met het karakter van een plan - die
door de betrokken minister(s) wordt genomen onder goedkeuring door de Tweede
Kamer. Planologische kernbeslissingen komen zonder wettelijke grondslag reeds enige
jaren voor. Het voorgestelde artikel 2a behelst dan ook 'een formalisering en nadere
verfijning van het nota-verschijnsel in de sfeer van een bepaald beleidsterrein, namelijk
dat van de ruimtelijke ordening.' 118 Als zodanig heeft de rechtsontwikkeling ten aanzien van de planologische kernbeslissing exemplarische betekenis.
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De planologische kembeslissing
De behoefte aan een rechtsvorm voor het in gemeen overleg van Regering en StatenGeneraal te bepalen beleid is op het terrein van de ruimtelijke ordening zeer duidelijk
aan het licht getreden. Op dit gebied zijn plannen - streekplannen van de provincies,
structuurplannen en bestemmingsplannen van de gemeenten - een vertrouwd verschijnsel. In 1972 sprak de toenmalige Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, B. J. Udink, in de nota 'Openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid' als zijn oordeel uit dat, gelet op het belang van het ruimtelijk beleid van de centrale overheid, de procedureregels te beperkt van opzet zijn. 119 Wei bepaalt art. 2.3 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat de door de Kroon vast te stellen nationale
facetplannen pas ten uitvoer mogen warden gelegd zes maanden nadat ervan mededeling is gedaan aan de Staten-Generaal, tenzij beide Kamers deze mededeling eerder voor
kennisgeving hebben aangenomen. Ten aanzien van de in art. 3 bedoelde 'maatregelen
en plannen, die van betekenis zijn voor het Regeringsbeleid inzake de ruimtelijke ordening' ontbreekt een dergelijke voorziening echter.
Om in het ontbreken van procedureregels ten aanzien van inspraak en betrokkenheid van het parlement te voorzien, deed Minister Udink voorstellen voor een hetzij
zelfstandig, hetzij in aanvulling op bestaande regels toe te passen procedure voor 'planologische kernbeslissingen'. Hieronder verstond hij 'beslissingen en standpuntbepalingen over hoofdlijnen en beginselen, die van algemeen belang zijn voor het nationaal
ruimtelijk beleid', alsmede 'beslissingen over concrete beleidsplannen, die van belang
zijn voor het nationaal ruimtelijk beleid en afwijken van de vastgestelde hoofdlijnen en
beginselen.' Na de (in art. 2 en art. 3 voorgeschreven) raadpleging van de Rijksplanologische Commissie neemt de Regering een voorlopige beslissing, die aan een inspraakprocedure onderworpen wordt en waarover de Raad van Advies voor de Ruimtelijke
ordening (RARO) wordt geraadpleegd. Daarna neemt de Regering haar definitieve beslissing, die aan de Tweede Kamer wordt meegedeeld. Tenzij de Kamer de beslissing op
een vroeger tijdstip voor kennisgeving heeft aangenomen, wordt zij niet eerder dan drie
maanden nadien uitgevoerd. De Minister kondigde aan - in afwachting van de door
hem nodig geachte wettelijke regeling van de planologische kernbeslissing - in de praktijk deze procedure te zullen volgen. 120
W. Brussaard, die de implicaties van deze nieuwe procedure besproken heeft in een
preadvies voor de Vereniging voor Administratief Recht, 121 wijst erop dat bij de behandeling van de nota van Minister Udink in de Tweede Kamer enkele punten naar
voren kwamen die voor de nota-problematiek van bijzonder belang zijn. De opvolger
van Minister Udink, J. P. A. Gruijters, onderkende dat de planologische kernbeslissing
op het terrein ligt 'van wat traditioneel de twee onderscheiden gebieden van bestuur en
wetgeving zijn.' Wetgeving in materiele zin is hier volgens de Minister niet aan de orde,
maar hij sloot niet uit, dat de procedure van wetgeving in formele zin erop zou kunnen worden toegepast. Voorts stelde hij zich geheel open voor de wens, planologische
kernbeslissingen te kunnen 'amenderen': 'de Kamer moet invloed kunnen uitoefenen
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op de onderdelen van de beslissing, liefst zo concreet mogelijk.' De Minister had om
die reden in de Orienteringsnota ruimtelijke ordening de beleidsbeslissingen puntsgewijs samengevat, opdat uitdrukkelijk daarop beslist zou kunnen worden. Hij wilde
'de Kamer als het ware aangrijpingspunten voor amendering ( ...) geven'. 122
In het kader van dit debat nam de Kamer moties aan, waarin werd aangedrongen
op regeling van de planologische kernbeslissing in de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
en op een zodanige opzet van deze regeling dat de Kamer met het recht van initiatief
en het recht van amendement vergelijkbare bevoegdheden zou kunnen uitoefenen. 123
In laatstbedoelde motie werd er ten onrechte van uitgegaan 'dat de planologische kernbeslissing, gezien haar verbindend karakter, de kenmerken van wetgeving in materiele
zin bezit'; daardoor wordt miskend dat planologische kernbeslissingen geen regels maar
plannen behelzen. Bedoeld is wellicht dat de materiele betekenis van een planologische
kernbeslissing in belang niet onderdoet voor die van de beslissingen welke bij wet in
formele zin plegen te worden genomen. 124
Aan de procedure van de planologische kernbeslissing worden onder meer de
onderdelen van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening, de structuurschetsen en de structuurschema's onderworpen. Bij de toepassing ervan in de praktijk is de gelijkenis ervan
met de procedure van wetgeving in formele zin duidelijk gebleken. De desbetreffende
nota's worden afgesloten met 'een samenvatting, die als het ware aanknopingspunten
voor amendering gee ft', 125 en vanuit de Tweede Kamer worden 'amenderende moties'
ingediend. Het lid J. N. Scholten (A.R.P.) ging er wel van uit dat het hier om gewone
moties gaat. Hij kleedde ze aldus in dat de Regering erin werd uitgenodigd de planologische kernbeslissing te wijzigen of aan te vullen volgens een exact omschreven voorstel. Minister Gruijters ging verder: hij zag de desbetreffende moties niet als gewone
moties, en wilde, al had hij het recht ze desgeraden naast zich neer te leggen, die weg
niet gaan. 126
De regeling van de planologische kernbeslissing die is voorgesteld in het reeds genoemde ontwerp van Wet tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening komt
in hoofdzaak overeen met de procedure geschetst in de nota 'Openbaarheid bij de
voorbereiding van het ruimtelijk beleid' van Minister Udink. 127 Na een inspraak- en
overlegprocedure nemen de betrokken Ministers een besluit tot vaststelling van hoofdlijnen en beginselen c.q. van concrete beleidsplannen, dat aan de Tweede Kamer wordt
toegezonden. 'Het besluit wordt niet van kracht dan nadat en voorzover de Tweede
Kamer het besluit heeft goedgekeurd.' Is zes maanden na ontvangst van het besluit de
openbare behandeling nog niet begonnen, dan wordt het besluit geacht te zijn goedgekeurd (art. 2a.7). Indien en voor zover het besluit is goedgekeurd, heet het 'planologische kernbeslissing'. Het geldt voor een bepaald tijdvak (art. 2a.8).
In een 'recht van initiatief van de Kamer voorziet het wetsontwerp niet, omdat
daaraan praktische bezwaren ten aanzien van de voorbereiding kleven. Aan het verlangen van de Kamer, dat haar een amenderingsbevoegdheid zal worden toegekend,
meent de Regering tegemoet te zijn gekomen door 'de inwerkingtreding' (lees: de totstandkoming) 'van de planologische kernbeslissing afhankelijk te stellen van de goed-
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keuring door de Tweede Kamer' .128 In een bevoegdheid van de Tweede Kamer tot
amendering is niet voorzien. In de memorie van toelichting wordt gesteld, dat de
Kamer '- door rniddel van de hantering van het goedkeuringsrecht - zo nodig wijzigingen in bedoelde hoofdlijnen en beginselen of concrete beleidsplannen (kan) doen aanbrengen.'129 Alhoewel artikel 2a.7 slechts spreekt van goedkeuring - eventueel gedeeltelijke goedkeuring - van het door de Ministers toegezonden besluit, kan het besluit
tijdens de parlementaire behandeling blijkbaar nog gewijzigd warden, en zoals het door
de Ministers nader is gewijzigd, goedgekeurd warden.

Formalisering van de plannota (II)
Opneming van een regeling als het voorgestelde art. 2a in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening zou, zoals gezegd, neerkomen op formalisering van een bepaald type plannota. De planologische kernbeslissing zou een door positiefrechtelijke geldigheidscriteria gekwalificeerd besluit - een rechtsfiguur - warden (art. 2a.8). Aan deze regeling kunnen waardevolle bouwstenen worden ontleend voor een mogelijke formalisering van plannota's op andere beleidsterreinen of zelfs in het algemeen.
Opmerkelijk is dan ook, zoals Brussaard heeft opgemerkt, het 'verschil in toon tussen de Kamer die spreekt over planologische kernbeslissingen en de Kamer die de( ...)
voorstellen tot wijziging van het Reglement van Orde behandelt. In het eerste geval
tasten Kamer en ministers met veel animo de mogelijkheden voor nieuwe staatsrechtelijke vormen af; de Kamer wil - en de minister stimuleert haar daarin - greep krijgen op
het beleid zoals dat in regeringsnota's is neergelegd.' 130 In het andere geval toonde de
Kamer echter weinig interesse voor de ontwikkeling van een nieuwe rechtsvorm voor
het beleid. De leden P. J. A. van der Sanden (K.V.P., mede namens C.H.U.) en A. Kappeijne van de Coppello (V.V.D.) lieten zich zelfs in negatieve zin uit over de mogelijkheid nota's te amenderen. De laatste meende, dat de Kamer zich door de behandeling
van nota's 'politiek-moreel' bindt. 131
Zoals hiervoor vermeld zijn er verscheidene mogelijkheden voor een formalisering
van plannota's - hetzij op bepaalde beleidsterreinen, hetzij in algemene zin - met een
procedure waarbij de Staten-Generaal (of althans de Tweede Kamer) betrokken worden: regeling als een afzonderlijke rechtsfiguur die parlementaire goedkeuring·behoeft
(zoals voorgesteld in het ontwerp van Wet tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening), goedkeuring van het plan bij wet in formele zin, en vaststelling van het plan
bij wet in formele zin.
Een vierde mogelijkheid is door H. Th. J. F. van Maarseveen ter sprake gebracht.
Hij wijst op artikel 120.1 Grondwet, dat luidt: 'De Koning zendt zijn voorstellen hetzij van wet, hetzij andere, aan de Tweede Kamer bij een schriftelijke boodschap of
door een commissie.' Het gaat hem om de in dit artikel genoemde 'andere' voorstellen.132 Ten aanzien daarvan schrijft de Grondwet dezelfde procedure van behandeling
in beide Kamers voor als ten aanzien van voorstellen van wet - met gebruikmaking van
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dezelfde formulieren, en met de bevoegdheid van de Tweede Kamer, daarin veranderingen aan te brengen (artt. 120-125 Grondwet).
De gebruikelijke nota's zijn geen voorstellen in de zin van art. 121.1 Grondwet;
het zijn strikt genomen geen regeringsnota's, !!laar - in de formulering van art. 39a van
het Reglement van Orde van de Tweede Kamer - 'nota's van een of meer ministers'.
Ook verder is van de mogelijkheid andere voorstellen dan van wet onder de werking
van artt. 120-125 Grondwet te brengen, nooit gebruik gemaakt. Zowel in de Proeve
van een nieuwe grondwet als in het Eindrapport van de Commissie-Cals/Donner is dan
ook voorgesteld, de mogelijkheid dat de Koning andere voorstellen aan de StatenGeneraal doet dan van wet, te schrappen omdat zij overbodig zou zijn. 133
Van Maarseveen meent, dat het de voorkeur verdient van deze mogelijkheid gebruik te maken boven het vaststellen van plannota's bij wet in formele zin. Wetten bestaan, aldus Van Maarseveen, 'grof genomen uit de bepaling van gedragsalternatieven
van rechtssubjecten.' Daarom leent de wet in formele zin zich hier naar zijn oordeel
niet voor, tenzij men 'een heel antler wetstype' zou ontwikkelen. 134
Inderdaad zou men een nota niet in haar geheel als (ontwerp van) wet in formele
zin kunnen behandelen. Wel uitvoerbaar is de door De Haan, Drupsteen en Fernhout
gesuggereerde oplossing, volgens welke de beleidsbeslissingen puntsgewijs in een wetsontwerp worden neergelegd, en stukken van het type dat thans als nota wordt gepresenteerd, de status van memorie van toelichting verkrijgen. Daartoe zou naar hun oordeel wel vereist zijn, dat in planningswetgeving wordt geregeld aan welke eisen de inrichting van de planwetten moet voldoen, 'zoals dat ook in de Comptabiliteitswet ten
aanzien van de inrichting van begrotingswetten (die ook planwetten zijn) is gebeurd. 135
Brussaard geeft daarentegen de voorkeur aan 'een geheel eigen regeling voor het
verschijnsel van de beleidsnota', d.w .z. regeling ervan als afzonderlijke rechtsfiguur. Hij
gaat er daarbij van uit dat er beslispunten worden geformuleerd, waarin de Tweede
Kamer door middel van 'amenderende moties' wijziging kan brengen. 136
Kortmann wijst erop dat de Franse 'Plans' (meerjarenplannen die het gehele
sociaal-economische beleid omvatten, en indirect ook het culturele en ruimtelijke beleid waarvan de kosten worden opgenomen), wel bij wet worden vastgesteld en dus bij
amendement gewijzigd kunnen worden, maar dat zij in de praktijk wegens hun complexe inhoud niet door het parlement worden geamendeerd; wel komt het voor dat de
regering op aandringen van het parlement wijzigingen aanbrengt in een ontwerp'Plan'.131
De wenselijkheid van parlementaire deelneming aan de vaststelling van bepaalde
belangrijke plannen staat ook in. de Bondsrepubliek Duitsland ter discussie. Bij wet
worden op federaal en op deelstaat-niveau de begrotingen (Haushaltsplane) vastgesteld.
Daarnaast wordt in de meeste deelstaten over de hoofdlijnen van de ruimtelijke planning bij wet beslist. 138 De in 1971 door de Bondsdag ingestelde Enquete-Kommission
fiir Fragen der Verfassungsreform sprak zich voor parlementaire deelneming aan planprocedures uit. Politieke controle achteraf op de planning achtte zij onvoldoende om
het dreigende verlies aan betekenis van de rol van het parlement als mede-wetgever te
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compenseren. 139 De commissie heeft eind 1977 haar eindrapport uitgebracht. Daarin
stelt de commissie voor, in het Grundgesetz een nieuw Artikel 28a op te nemen, volgens hetwelk de bond en de deelstaten tot een gemeenschappelijke kader-planning van
bepaalde taken kunnen overgaan. Lid 3 bepaalt onder meer: 'Die Volksvertretungen
des Bundes und der Lander sind zu beteiligen'; deze parlementaire deelneming kan bij
federale wet nader geregeld worden. 140 De voorstellen die de commissie in 1972 in
haar interim-rapport had gedaan, gingen verder. Volgens deze voorstellen zouden de
bond en alle deelstaten tot 'integrierte Aufgabenplanung' moeten overgaan, die in een
gemeenschappelijke kader-planning zou worden gecoordineerd. De uiteindelijke beslissing daarover zou door Bondsdag en Bondsraad genomen moeten worden. Ten aanzien
van de federale integrale planning voorzagen de voorstellen in een recht op controle en
standpuntbepaling vooraf door Bondsdag en Bondsraad. Op andere plannen van de federale regering zou een planningscommissie uit de Bondsdag moeten toezien.

Formalisering van lange-termijn-planning
Om de vraag te kunnen beantwoorden, of en zo ja welke formalisering van de plannota
een bijdrage levert tot een zodanige formeel-bestuursrechtelijke ordening van het
beleidsproces dat mede naar aanleiding van de adviezen van de W.R.R. door Regering
en parlement te zamen bindende besluiten worden genomen over het te voeren langetermijn-beleid, moet allereerst worden aangegeven welke inhoud zulke plannen zouden
kunnen hebben en van welke aard de hier bedoelde binding kan zijn. Sommigen menen
bij voorbeeld dat de wetsvorm zich niet goed voor planning leent, omdat een fixatie
van beleidsprogramma's niet zou beantwoorden aan de flexibele aard van planning. 141
Inderdaad moet in het oog worden gehouden dat een plan niet een verhouding
normeert, maar een ontwikkeling, een proces, namelijk beleid. Ook hierin onderscheidt
een plan zich van een regel; een regel normeert immers wel een constante ofherhaalbare verhouding (een hevoegdheid respectievelijk een verplichting om, telkens wanneer
zekere voorwaarden zijn vervuld, een bepaalde gedraging te stellen), waarbij gedurende
de geldingsperiode van de regel de tijdsfactor buiten beschouwing blijft. Dat het plan
een proces normeert, betekent dat rekening moet worden gehouden met ontwikkelingen in de feitelijke situatie die, bezien in het licht van de materiele principes van het
beleid, een herziening van de praktische beoordelingen nodig maken. Voor zover plannen niet zelf reeds voorzien in zulke ontwikkelingen, dienen zij dan ook van tijd tot
tijd te worden bijgesteld.
Definities van plan en planning waarin de nadruk wordt gelegd op doel-middelrelaties wekken ten onrechte de indruk dat het verloop van het proces dat door een
plan genormeerd wordt, begrepen kan worden als het afstemmen van middelen op gefixeerde, eenzinnig bepaalde doeleinden. In werkelijkheid brengt beleid-voeren naar
zijn aard mee, dat doeleinden worden ge'interpreteerd, uitgewerkt en bijgesteld naar gelang een beoordeling van de concrete situatie vanuit de richtinggevende beginselen
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daartoe aanleiding geeft (zie hoofdstuk 5). Beleidsdoeleinden zijn, zoals in de hoofdstukken 8 en 9 werd gesteld, veelal niet meer dan intermediaire uitwerkingen van bepaalde beginselen.
Planning met het karakter van zgn. eindtoestand- of blauwdruk-planning kan dan
ook niet of slechts in zeer beperkte mate voldoen. Eindtoestand-planning voorziet in
de opstelling van een plan, dat de te realiseren situatie volledig beschrijft, welk plan
dan moet worden uitgevoerd zonder dat in terugkoppeling en bijstelling is voorzien.
Dit type planning staat tegenover procesmatige planning ( ook procesplanning genoemd), waarbij het plan wel wordt bijgesteld zodra nieuwe feiten en inzichten daartoe aanleiding geven. 142
Een plan normeert ook op een andere wijze gedrag dan een regel of een beschikking. Een regel schrijft, evenals een beschikking, zodra de voorwaarden voor toepassing
zijn vervuld, een bepaald gedrag voor. Een daarmee strijdige situatie is in beginsel onrecht, waartegen de overheid kan optreden. Als daarentegen een plan een bepaalde te
realiseren situatie aangeeft (een beleidsdoel formuleert), betekent dat geenszins dat een
daarmee strijdige situatie wederrechtelijk is en aanstonds beeindigd dient te worden.
Wel brengt het plan mee, dat een proces tot realisering van de beoogde situatie in gang
gezet dient te worden.
De rechtsgevolgen van een geformaliseerd 'normatief of 'operationeel' 143 plan
hebben dan ook juist op activiteiten ter realisering van het beleidsdoel betrekking.
Deze activiteiten worden voorgeschreven of toegestaan, en met het beleidsdoel strijdige
activiteiten verboden. Een bestemmingsplan bij voorbeeld heeft niet als rechtsgevolg
dat voortzetting van gebruik dat niet aan het plan beantwoordt wederrechtelijk zou
zijn, maar wel dat voor de uitvoering van een met het plan strijdig werk c.q. bouwwerk
de vereiste aanlegvergunning c.q. bouwvergunning moet worden geweigerd (art. 44 Wet
op de Ruimtelijke Ordening, art. 48 Woningwet). 144
Voorts is het zo, dat voor zover in een geformaliseerd plan beleidsdoeleinden worden vastgelegd, deze aan een bijstelling van het beleid niet in de weg behoeven te staan.
De regeling op grond waarvan een plan wordt vastgesteld, kan voorzien in de mogelijkheid, volgens een bepaalde procedure van het geplande beleidsdoel af te wijken (bij
voorbeeld art. 19 Wet op de Ruimtelijke Ordeningjo. art. 45.8 van die wet en art. 50.8
Woningwet).
Een geformaliseerd 'indicatief plan houdt nog duidelijker met de eis van flexibiliteit van het beleidsproces rekening. Een voorbeeld bieden de vierjarenplannen van het
ontwerp-Kaderwet specifiek welzijn (art. 12 en art. 23), die 'tot vaststelling van de
grote lijnen van het beleid voor het kaderwet-welzijn' dienen. Plannen als deze hebben
geen rechtsgevolgen in die zin dat bepaalde activiteiten van de overheid en/of burgers
worden voorgeschreven of toegestaan, dan wel verboden. De binding is van meer globale aard. In haar interim-rapport had de eerder genoemde Enquete-Kommission fiir
Fragen der Verfassungsreform voorgesteld, in het Grundgesetz te bepalen dat de gemeenschappelijke kader-planning van bond en deelstaten als 'verbindliche Richtlinie
fiir die weiteren Aufgabenplanungen des Bundes und der Lander und fiir ihre Verwirk-
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lichung' (Art. x.6) zou gelden. De cornmissie zag in deze binding geen 'Gesetzesverbindlichkeit', rnaar 'eine eigengeartete "Planbindung" '. 145
Ook Kortrnann wijst erop dat een plannota - al vindt de besluitvorrning erover bij
wet in forrnele zin plaats - 'reeds om redenen van het handhaven van voldoende flexibiliteit, geen andere werking zal kunnen hebben dan die van een richtlijn voor de executieve en het parlernent.' Hij trekt op dit punt een vergelijking met de sociale grondrechten, die naar zijn oordeel niet op een lijn zouden kunnen worden gesteld met 'een
dwingende norm in klassieke zin' en inhoudelijk geen rechtsvoorschriften zouden
zijn. 146 Bindingen van deze aard vloeien overigens niet alleen uit de voorgestelde
grondwettelijke bepalingen inzake sociale grondrechten voort (wetsontwerp 13873),
rnaar ook uit de bestaande artikelen van de Grondwet die zorg, waakzaarnheid of inspanningen van de Regering op bepaalde terreinen verlangen (artt. 58.2, 186, 208.1 en
209).
Het lijkt echter niet juist, aan dergelijke globale bindingen het karakter van rechtsgevolg en aan de besluiten waaruit zij voortvloeien het karakter van juridische norm te
ontzeggen. Het gaat hier veeleer om een gradueel verschil in bepaaldheid van de rechtsgevolgen van een besluit. In de rnernorie van toelichting op het wetsontwerp betreffende de sociale grondrechten wordt er ook van uitgegaan dat de voorgestelde bepalingen 'het rechtskarakter allesbehalve ontberen' - waarrnee kennelijk bedoeld is dat zij
rechtsgevolgen hebben - en dat de rechter besluiten van lagere licharnen eraan zal kunnen toetsen, al rnaakt de ruirne beleidsrnarge die de bepalingen de overheid laten, een
onverbindendverklaring wegens strijd met de Grondwet hoogst onwaarschijnlijk. 147
Aan een en antler kan de conclusie worden verbonden dat er in beginsel geen bezwaar tegen is, besluiten over het te voeren beleid bij wet in forrnele zin of op daarrnee
vergelijkbare wijze te nernen, ook al dragen deze besluiten geheel of gedeeltelijk het karakter van 'indicatieve' plannen. Zowel in de procedure die voor de planologische kernbeslissing is voorgesteld als indien plannen bij wet zouden worden goedgekeurd ofvastgesteld, zouden van het expose over het te voeren beleid beslispunten rnoeten worden
afgescheiden.
Thans worden naar aanleiding van de aanbevelingen die de W.R.R. aan zijn rapporten verbindt door de Ministerraad 'bevindingen' vastgesteld. Alhoewel in geval van een
forrnalisering van de besluitvorrning inzake het lange-terrnijn-beleid aansluiting kan
worden gezocht bij deze gang van zaken, lijkt het niet aanbevelenswaardig de huidige
bevindingen van de Ministerraad zonder rneer te vervangen door aan de Staten-Generaal of aan de Tweede Karner voor te leggen concept-besluiten met toelichting. De aanbevelingen van de Raad zijn irnrners - ook in zijn rapporten ter uitvoering van taak a in belangrijke mate op gespecificeerd nader onderzoek gericht; dientengevolge kunnen
ook de bevindingen van de Regering, die op vrij korte terrnijn na het uitbrengen van
een rapport worden gepubliceerd, nauwelijks een beleidsvisie inhouden; zij zijn dan
ook vooral op de verdere bewerking van de aanbevelingen gericht. De risico's waarop
eerder in dit hoofdstuk werd gewezen, betreffen juist de desintegratie van de door de
W.R.R. behandelde probleernvelden in een gefragrnenteerde besluitvorrning. Orn recht

188

te doen aan de samenhang en het lange-termijn-perspectief van de te nemen beslissingen zou een besluitvorming met medewerking van het parlement in sterkere mate
dan bij de huidige bevindingen van de Ministerraad het geval is, de inhoud van het te
voeren beleid moeten betreffen. (Dit betekent overigens niet, dat besluiten over gericht
nader onderzoek niet in deze vorm genomen zouden kunnen worden.) Er zal dan een
langere - eventueel wettelijk vast te leggen - periode van voorbereiding tussen het
uitbrengen door de W.R.R. van zijn rapport en de aanbieding van de concept-besluiten
met toelichting aan het parlement moeten liggen dan de door de Tweede Kamer voor
de publikatie van bevindingen gewenste tijdsspanne van maximaal drie maanden.
Omdat wetten in formele zin niet noodzakelijkerwijs wetgeving in materiele zin
(regels) behelzen - en in de praktijk ook niet steeds behelzen: men denke aan begrotingswetten, nutswetten en de sociale grondrechten - vervalt de aanleiding om, zoals
Van Maarseveen oppert, op plannota's de procedure van artt. 120-128 Grondwet voor
andere voorstellen van de Regering dan voorstellen van wet toe te passen, indien men
van de nota beslispunten afscheidt. Bij de keuze tussen de andere hiervoor genoemde
mogelijkheden - namelijk (a) goedkeuring van het plan bij een eigensoortige rechtsfiguur door de Tweede Kamer (zoals voor de planologische kembeslissing voorzien),
(b) goedkeuring van het plan bij wet in formele zin, en (c) vaststelling van het plan bij
wet in formele zin - kunnen overwegingen betreffende (I) een nadere regeling van de
totstandkoming, inrichting en gevolgen van de te nemen besluiten, en (II) de aard van
de parlementaire mede-verantwoordelijkheid een rol spelen.

Ad L L. E. M. Klinkers leidt uit een door hem en zijn studenten verricht onderzoek
· van negen aan de Tweede Kamer voorgelegde beleidsnota's af 'dat de beleidstechnische
waarde van die nota's nihil is: de betreffende beleidsvoomemens kunnen geen kans van
slagen hebben.' Er is 'tot nu toe geen nota ( ...) gevonden waarin op werkelijk voldoende controleerbare, logische en systematische wijze wordt uiteengezet op welke
gronden de betrokken beleidsvoerder zijn beleid baseerde.' 148 Scholten acht 'een
zekere normering van de inhoud van nota's' dringend geboden, onder meer wat 'de beleidsinstrumenten' en 'de wettelijke en uitvoeringsmaatregelen' betreft, opdat 'de reele
betekenis' ervan zal toenemen. 149 Drupsteen wijst er eveneens op dat tal van nota's te
kort schieten in het aangeven van de te hanteren beleidsinstrumenten. 150 In het voorafgaande werd reeds melding gemaakt van het streven van de voorzitter der Tweede
Kamer, Vondeling, over de opzet en inrichting van nota's tot afspraken met de Regering te komen, en van de instelling door Minister-President Van Agt van een werkgroep-J. M. Polak, die een bestudering van onder andere dit probleem voorbereidt. 151
Brussaard geeft voor formalisering van de plannota de voorkeur aan constructie a.
Nadat ervaring is opgedaan met een wettelijke regeling van de planologische kembeslissing, zou een algemene wettelijke regeling betreffende plannota's tot stand kunnen komen, waarin onder meer de inrichting van de plannen geregeld wordt. De Haan, Drupsteen en Fernhout adviseren constructie c. Naar hun oordeel zou planning bij wet door
wetgeving inzake planning geordend kunnen worden, met name wat betreft de plan-
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procedure (interdepartementaal overleg, inspraak en overleg met lagere lichamen), de
inrichting van de plannen en de rechtsgevolgen tegenover de centrale en de lagere overheid (bij voorbeeld een aanwijzingsbevoegdheid). 153 In hun opvatting zou het daarbij
niet moeten gaan om een algemene planningswet, maar om een stelsel van wetgeving.154
De voorgestelde wettelijke regeling van de planologische kembeslissing heeft mede
op de planprocedure en de rechtsgevolgen tegenover de centrale en de lagere overheid
betrekking. 155 Omdat de inhoud van een regeling van deze onderwerpen naar gelang
van het beleidsterrein verschillend zal moeten zijn, kan niet met een algemene planningswet worden volstaan. Een dergelijke wet zou niet veel meer kunnen regelen dan
de inrichting van de besluiten; dit onderwerp kan echter zonder bezwaar buiten de wet
om geregeld worden. Zou men zonder algemene wet constructie a (of constructie b)
toepassen, dan zou de formalisering van de plannota's beperkt blijven tot die gebieden
waarvoor een daarop gerichte planningswet geldt. Toepassing van constructie c - planning bij wet - biedt een grotere soepelheid: op die terreinen waar niet een planningswet de planning bij wet regelt, kan de planwet zelf de gevolgen - bij voorbeeld een aanwijzingsbevoegdheid ten opzichte van lagere lichamen - regelen. De totstandkomingsprocedure met inschakeling van de Staten-Generaal en de bindende kracht behoeven
geen nadere regeling, omdat de bepalingen van de Grondwet inzake wetgeving in formele zin van toepassing zijn.
Ad fl Volgens de voorgestelde regeling van de planologische kembeslissing kan de
Tweede Kamer niet zelfstandig wijziging brengen in de inhoud van het haar voorgelegde besluit. Anders dan bij toepassing van constructie b zou een dergelijke regeling
echter zeer wel in een amenderingsbevoegdheid kunnen voorzien. 156 Bij toepassing van
constructie c (vaststelling van het plan bij wet in formele zin) zal de Kamer altijd
tot amendering bevoegd zijn. Om deze reden geven De Haan, Drupsteen en Fernhout
juist de voorkeur aan laatstbedoelde constructie. 157 Neemt men in aanmerking, dat de
reden voor fonnalisering met inschakeling van het parlement van bepaaldc plannen
juist gelegen is in de betekenis ervan voor de bepaling van het beleid, welke betekenis
in een sociale rechtsstaat niet voor die van het stellen van regels behoeft onder te doen,
dan ligt het voor de hand aan het parlement niet minder bevoegdheden dan bij wetgeving in formele zin te geven. Als de uitoefening van het recht van amendement of
van het recht van initiatief om praktische redenen niet goed mogelijk is, 158 zal het
overbodig zijn, de uitoefening van deze bevoegdheden van het parlement bij planning
uit te sluiten.
Voor vaststelling van plannen bij wet in formele zin pleit ook dat de bepaling van
de inhoud van het beleid in een plan als hier bedoeld veelal voorafgaat aan wetgeving,
die - zoals eerder opgemerkt - dan het karakter van uitvoering kan krijgen. 159 Ook de
positie van de Eerste Kamer - die zich door nota's waarmee de Tweede Kamer heeft ingestemd, niet gebonden behoeft te voelen 160 - wordt door planning bij wet in formele
zin versterkt.
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Aan deze beschouwingen kan de conclusie worden verbonden, dat de plannen die
thans in nota's van een of meer ministers worden neergelegd, aan effectiviteit kunnen
winnen indien beslispunten in de vorm van artikelen van een wetsontwerp aan de
Staten-Generaal zouden worden voorgelegd. De memorie van toelichting kan dan het
expose bevatten, dat thans de nota vormt. 161 Het zou wenselijk zijn, ook de besluitvorming naar aanleiding van rapporten van de W.R.R., voor zover deze rechtstreeks op
het lange-termijn-beleid betrekking hebben, in deze vorm te doen plaatsvinden. Twee
van de door de W.R.R. in zijn eerste zittingsperiode uitgebrachte rapporten zouden
aanleiding hebben kunnen geven tot de indiening van wetsontwerpen van deze aard, te
weten de Rapporten 13 ('Maken wij er werk van?') en 16 ('Over sociale ongelijkheid').
Daamaast zouden ten minste twee andere rapporten een rol hebben kunnen spelen bij
de opstelling van 'plannende' wetsontwerpen, namelijk de Rapporten 6 ('De organisatie van het openbaar bestuur') en 10 ('Commentaar op de nota Contouren van een
toekomstig onderwijsbestel'). Voor de besluitvorming inzake andere rapporten zou de
publikatie van 'bevindingen' van de Ministerraad onverminderd van belang blijven.

Afstand en nabijheid
Het organisatorische verband tussen de werkzaamheden van de W.R.R. enerzijds, en de
bepaling van het alledaagse beleid anderzijds vormt een antler aspect van de bestaande
formeel-bestuursrechtelijke ordening van het beleidsproces waarin de Raad participeert
en de mogelijke verdere ontwikkeling van die ordening. De Instellingswet W.R.R.
scheidt de Raad van de ambtelijke en politieke beleidsbepaling: de W.R.R. zou onafhankelijk van Regering en parlement zijn werk moeten doen. Deze opzet berust op het
decisionistische model, volgens hetwelk het wetenschappelijk informeren en het
politiek beslissen van elkaar losgemaakt kunnen worden. In het beleidsproces worden
echter van begin tot eind - zij het op uiteenlopende wijze - principes en concrete
situatie op elkaar betrokken. Betekent dit, dat het onjuist is, een afzonderlijk orgaan te
belasten met informatie- en adviestaken ten behoeve van het lange-termijn-beleid? Of
zijn er nog andere gronden dan het decisionistische argument om in dit vlak een min of
meer zelfstandig orgaan in te schakelen?
Ruiter bepleit in zijn dissertatie 'Gewest en territoriale decentralisatie' voor de
gewestelijke planning de instelling van een gewestelijk bureau, dat 'enerzijds het
planningsproces "technisch" bewaakt en anderzijds zorgdraagt voor het verwerven,
hoeden en verder leiden van de voor dit proces benodigde informatie. De betreffende
eenheid dient een zekere mate van onafhankelijkheid te bezitten ten opzichte van de
uitvoerende ambten en diensten van het gewest.' Ruiter motiveert zijn voorkeur voor
een zekere onafhankelijkheid met de door March en Simon geformuleerde 'Gresham's
wet voor de planning', volgens welke 'dagelijkse routine de planning verdringt' .162
Dit betekent echter 'niet dat het contact met de uitvoerende ambten in het gewest
verloren mag gaan'; anders bestaat het risico dat de uitvoering niet beantwoordt aan
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de bedoelingen van het plan. Ruiter acht het nodig, dat de planningseenheid - met
behoud van haar onafhankelijkheid - 'de uitvoerende ambten en de ambten die de
uitvoering motiveren in de praktijk bij de voorbereiding van de planning' zal betrekken.163
March en Simon voeren twee factoren aan ter verklaring van hun 'wet' volgens
welke dagelijkse routine de planning verdringt. 'Ten eerste, hoe dringender een bezigheid is, des te groter is de neiging zich ermee bezig te houden. De prikkel van de
"deadline" richt de aandacht sterker op sommige taken dan op andere ( ...). Ten
tweede, hoe groter de duidelijkheid van de doelstellingen verbonden aan de activiteit,
des te groter is de neiging zich ermee bezig te houden.' Er zijn twee wegen waarlangs
men volgens March en Simon kan bevorderen dater toch planning plaatsvindt. De ene
is het stellen van 'deadlines' voor planning, ook al is zij op de lange termijn gericht, de
andere 'het scheppen van "planning" -eenheden met een eigen budget die buiten de
stroom van de dagelijks uitgeoefende taken worden gehouden.' 164 Laatstgenoemd
voorstel voorkomt dat de met planning belaste eenheid zich laat 'afleiden' door dadelijk te verrichten activiteiten met duidelijke doelstellingen.
De overwegingen van Ruiter en van March en Simon lijken voor een organisatorische afstand tussen het werk van de W.R.R. en de bepaling van het dagelijkse
beleid te pleiten, al wijst Ruiter er ook uitdrukkelijk op dat het planningsorgaan zich
bij zijn werk met de beleidsinstanties moet verstaan. Dror komt in zijn 'Optimal Model
of Public Policymaking' 165 tot een conclusie die een synthese behelst van de overwegingen die voor 'afstand' pleiten en die welke een indicatie voor 'nabijheid' opleveren. Eenheden die beleidsalternatieven ontwikkelen dienen onder andere onderworpen te zijn aan 'formal organizational pressures in order to somewhat overcome the
forces of conservatism and inertia'. Het instellen van afzonderlijke eenheden levert
zulke 'organizational pressures' op. De kwaliteit van het werk van bepaalde eenheden,
met name 'units that are in charge of thinking', is er volgens Dror mee gediend, dat er
een zekere structurele en wellicht ook sociale afstand is ten opzichte van eenheden met
een vooral beleidsuitvoerende taak. Voor afstand pleit naar zijn oordeel ten slotte, dat
slechts indien betrekkelijk zelfstandige eenheden zijn belast met het identificeren van
korte- en lange-termijn-problemen, voorkomen kan worden dat 'the immediate pressures of the imminent problems will tend to drive the long-range problems out of the
picture.' 166
Aan de andere kant - Dror zegt zelf dat dit argument 'rather the obverse' is van de
twee laatst-geciteerde argumenten voor afstand - dienen somrnige uitvoerende eenheden nauw verbonden te zijn met de beleidsvormingsstructuur, om zoveel mogelijk
het gevaar te voorkomen dat de uitvoering het beleid misvormt, en om tegen te gaan
dat de beleidsbepalende instanties 'infeasible policies' opstellen. 167 Dror keert zich hier
tegen een organisatorische scheiding tussen beleidsbepaling en -uitvoering. Daarvan is te
onzent in beginsel geen sprake, aangezien de Regering het beleid (mede) bepaalt en het
ook uitvoert. Toch is zijn opmerking ook voor de relatie W.R.R.-Regering van belang,
omdat de Raad - door zijn informatie- en adviestaak - participeert in de beleidsbe-
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paling, zonder iets met de uitvoering door het politiek-ambtelijk apparaat te maken te
hebben. Daarbij komt nog, dat uitvoering een relatief begrip is: zo kan wetgeving ten
opzichte van een plan een daad van uitvoering zijn.
Ook Drors zienswijze dat de uitvoering van het beleid 'gemotiveerd' dient te
worden, pleit voor betrekkelijke 'nabijheid' .168 Om de met uitvoering belaste eenheden
te kunnen motiveren zijn bepaalde eigenschappen vereist, die men wel bij de Regering,
maar in veel mindere mate bij een onafhankelijke adviserende instantie mag veronderstellen: 'Familiarity with the field, a feeling for what is politically feasible, and skills
at bargaining and forming coalitions are only a few of the extra-rational abilities that
are essential for those who practice the "art of the possible" .' 169 Verderop zegt Dror
dat 'motivating the executing of a policy ( ...) is a "natural" process for political
leadership.' 170 Hij is van oordeel, dat op tal van punten de beleidsvorming voor verbetering vatbaar is. Een van deze desiderata vat zijn genuanceerde oordeel omtrent
'afstand' en 'nabijheid' samen: 'A careful adjustment of the organizational and social
distances between units that make policy, that execute it, and that motivate the
execution of it.' 171
Dror stelt, dat eenheden die met planning worden belast, op sterke weerstanden
zullen stuiten. 'Their establishment immediately changes the internal power map and
influences all the major aspects of organizational behavior, and is therefore opposed
by all the forces of conservatism and inertia that are operating in the structure.' 172
In de Bondsrepubliek Duitsland voorzag Horst Ehmke, destijds Chef des Bundeskanzleramtes, weerstanden tegen planning: 'Die staatliche Verwaltung - auch die
Ministerialverwaltung - sieht ihre Aufgabe traditionell in erster Linie darin, sogenannte
vorgegebene politische Ziele in Rechtsnormen umzusetzen und diese verwaltungsma~ig durchzufillrren. Sie ist weder personell noch organisatorisch darauf eingerichtet,
planvoll an der Aufstellung eines Konzepts politischer Zielsetzungen und Handlungsprogramme mitzuwirken. Die herkommliche Ausbildung, die herkommliche Organisations- und Motivationsstruktur stehen der Planung eher entgegen.' 173 Wanneer men de
aandacht voor een integrale lange-termijn-optiek concentreert bij een buiten de gewone
politiek-ambtelijke organisatie geplaatst orgaan, lijkt_ de kans op overwinning van zulke
- eerder structurele dan bewuste - weerstanden als door Dror en Ehmke bedoeld,
gering.
De vraag of 'afstand' dan wel 'nabijheid' van het orgaan dat de planning van het
beleid - met name lange-termijn-beleid - stimuleert, ten opzichte van de 'gewone'
beleidsbepalende instanties de voorkeur verdient, lijkt onoplosbaar. Enerzijds is
'afstand' nodig, vooral om te voorkomen dat de dagelijkse problemen het lange-termijnperspectief verdringen; anderzijds lijken de weerstanden tegen zo'n perspectief slechts
overwonnen te kunnen worden en lijkt een lange-termijn-beleid slechts voldoende
praktische relevantie (dank zij 'familiarity with the field') te kunnen krijgen, wanneer
integratie plaatsvindt in het 'gewone' beleid.
In zijn zesde rapport ('De organisatie van het openbaar bestuur') heeft de W.R.R.
zelf aandacht geschonken aan dit dilemma bij de bespreking van de positie van exteme
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beleidsvoorbereidende organen; blijkens de gebezigde definitie is de W.R.R. zo'n orgaan .174 De Raad wijst op het nadeel van 'een te nauwe relatie met de beleidsuitvoering', namelijk 'dat de beleidsvoorbereiding zich teveel richt op de haalbaarheid van
eventuele voorstellen en zich bij voorbaat conformeert aan bestaande beperkingen.' 175
Soms komt het het samenspel van beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling ten goede,
'wanneer bepaalde beleidsvoorbereidende organen een meer kritische en afstandelijke
positie tegenover de beleidsbepaling kunnen innemen.' 176 Aan 'een te grote distantie'
is echter het nadeel verbonden 'dat in de beleidsvoorbereiding het zicht op de praktijk
en de beperkende voorwaarden die deze nu eenmaal stelt, niet of onvoldoende verwerkt zijn.' 177 De Raad heeft zelfs de indruk, dat beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling 'zich dikwijls niet veel aan elkaar gelegen laten liggen.' 178
Het lijkt een zinvolle benadering, het beleidsproces zo te organiseren dat de totstandkoming van een lange-termijn-beleid wordt gestimuleerd door een instelling die
op 'afstand' van de dagelijkse beleidsbepaling staat, maar uitgewerkt in samenspraak
met degenen die het gewone beleid van alledag voeren. De huidige wijze van behandeling van de rapporten van de Raad breekt de 'gedistantieerde' beleidsvoorbereiding
na de besluitvorming door de Ministerraad evenwel te abrupt af, zodat het reeds
gesignaleerde risico bestaat dat het lange-termijn-perspectief en de samenhang van de
bewerking van een probleemveld door de W.R.R. daarna verdrongen worden door de
gerichtheid van de departementen op beperkte problemen, die op korte terrnijn een
oplossing vragen. 179 Zou echter de rapportage door de W.R.R. gevolgd worden door
de voorbereiding in interdepartementaal overleg van een formeel besluit, waarin het
te voeren lange-termijn-beleid wordt aangegeven, dan kan wellicht met behoud van de
wederzijdse relatieve zelfstandigheid een brug worden geslagen tussen de met beleidsvoorbereiding belaste Raad aan de ene kant, en de met de praktijk van het beleid
belaste departementale organisaties aan de andere kant.
Zeker niet minder belangrijk is dat politici en ambtenaren oog krijgen voor het
belang van lange-termijn-beleid. Ehmke spreekt in dit verband van de ontwikkeling
van een 'kritisches Zukunftsbewu~tsein'. 180 Het belang daarvan komt ook naar voren
in een praktijkstudie van H. van der Heijden inzake de opzet van meerjarige beleidsplanning bij de gemeente Eindhoven. Deze concludeert: 'Het gehele proces van beleidsplanning is een ontwikkelingsproces en een bewustwordingsproces, dat langzaam, met
vallen en opstaan, op gang komt.' 181 Aan dit bewustwordingsproces kunnen de werkzaamheden van de Raad zelf bijdragen, aangezien hij wijst op te verwachten ontwikkelingen en knelpunten die om beleid vragen.

Coordinatie
Van de W.R.R. wordt verwacht, dat hij een bijdrage levert aan de ontwikkeling van een
samenhangend lange-termijn-beleid. Een van de selectiecriteria die de W.R.R. bij de
opstelling van zijn werkprogramma voor de tweede Raadsperiode heeft aangelegd,
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luidt dan ook: 'het vraagstuk dat in studie wordt genomen, raakt diverse sectoren van
het overheidsbeleid (en dus ook diverse departementen). Juist op dit punt heeft de
Raad enkele mogelijkheden en bevoegdheden, die elders in het apparaat van de rijksoverheid ontbreken.' 182 Bij de besluitvorming naar aanleiding van de rapporten van de
Raad plegen dan ook verscheidene departementen betrokken te zijn.
Ten aanzien van het beleidsproces dat gericht is op de vorming, mede naar aanleiding van de adviezen van de W.R.R., van een samenhangend lange-termijn-beleid,
doet zich dus het bekende probleem van de interdepartementale beleidscoordinatie
voor. De W.R.R. formuleert dit probleem zelf in algemene zin als volgt: 'De horizontale interdependentie van de beleidsvoorbereiding gevoegd bij de departementale
verzelfstandiging van de beleidsbepaling werkt in een aantal gevallen inconsistenties
van het beleid in de hand. Een gezamenlijk optreden van de betrokken ministeries is
in deze gevallen vereist ten einde bij de beleidsbepaling een coordinatie van het te
voeren beleid naar inhoud, tijd en plaats tot stand te brengen.' 183 Hiervoor werd erop
gewezen, dat het lange-termijn-perspectief in het 'gewone' beleid opgenomen behoort
te worden. Wanneer nu het werk van de W.R.R. niet beperkt is tot sectoren of facetten
van het beleid, maar de ambtelijke follow-up van meet af aan wel sectoraal is, ontstaat een discrepantie die eraan in de weg staat dat het werk van de W.R.R. werkelijk
leidt tot de totstandkoming en tenuitvoerlegging van een samenhangend lange-termijnbeleid. Er zal dus binnen de gewone beleidsvormingsstructuren voorzien moeten
worden in coordinatie, die aan het beleid voldoende innerlijke samenhang geeft.
Beleid dat een niet tot bepaalde sectoren of facetten beperkte samenhang vertoont, wordt in navolging van de Commissie-De Wolff gewoonlijk 'integraal beleid'
genoemd (zie hoofdstuk 2). De door deze commissie gegeven omschrijving van 'integrale planning' suggereert echter, dat aan integraal beleid een min ofmeer uitgewerkt
toekomstbeeld van de maatschappij ten grondslag moet liggen. 184 Waar hierna van
'integrale planning' of 'integraal beleid' sprake is, wordt echter niet op een afstemming
van het beleid op een dergelijke blauwdruk van de toekomst gedoeld; integrale planning van deze aard zou neerkomen op een poging tot 'comprehensive planning' .185 Aan
een samenhangend lange-termijn-beleid moet wel een principiele visie op de toekomstige samenlevingsverhoudingen ten grondslag liggen, maar het beleid dat zich daarop
orienteert is een proces waarin principes en feitelijke situatie voortdurend op elkaar
betrokken worden (procesmatige planning). lntegrale planning in deze minder pretentieuze zin wordt dus niet door een afgerond toekomstbeeld, maar eerder door een
innerlijke samenhang van de onderdelen van het beleid gekenmerkt. De rapporten die
de W.R.R. tijdens zijn eerste zittingsperiode heeft uitgebracht, zijn ook slechts in deze
zin op integraal beleid gericht.
Coordinatie kan op tweeerlei wijze worden georganiseerd: door uniforme uitgangspunten aan te geven, op grond waarvan het beleid in de diverse beleidssectoren wordt
gevormd, en door het zelfstandig gevormde beleid van de diverse sectoren op elkaar
af te stemmen. R. H. P. W. Kottman en J. Kastelein spreken in het eerste geval van
'pre-coordinatie'; in het laatste geval van 'tijdens-' en 'post-coordinatie'. Bij precoordi-

195

natie kunnen 'in een vroeg stadium ( ...) de verschillende (voorlopige) standpunten
( ... ) op een lijn gebracht worden, wat als uitgangspunt kan dienen voor de volgende
fasen van de ( departementale) beleidsvorming.' Overeenstemming is in die fase nog
betrekkelijk gemakkelijk te bereiken, doordat 'de departementale standpunten nog
niet onwrikbaar vastliggen. Op basis hiervan kan dan zonodig een bindende beleidsbeslissing worden genomen.' Naar mate de coi:irdinatie later plaatsvindt (tijdens- en
post-coi:irdinatie ), draagt zij meer het karakter van 'het samenkneden van relatief
autonoom ontwikkelde standpunten' .186
Van Braam onderscheidt typen integratie op vier verschillende niveaus: functionele integratie op (inter)actieniveau, normatieve integratie op ideeel niveau, affectieve
integratie op het niveau van gevoelens en emoties, en volitieve integratie op wilsniveau.187 De eerste twee vormen van integratie verbindt hij met respectievelijk 'bestuur' en 'beleid'. 'Bestuur' heeft in Van Braams terminologie betrekking op 'activiteiten', 'beleid' op 'denkbeelden over doeleinden en instrumenten van sociale actie.' 188
Wat Van Braam 'bestuur' noemt speelt zich in de laatste fase van het beleidsproces af,
wat hij 'beleid' noemt in de eerste fasen. Hij beschouwt 'gei'ntegreerd bestuur' als 'een
vorm van functionele integratie', en 'gei'ntegreerd beleid' als 'een vorm van normatieve
integratie'. 189 Verbindt men nu Van Braams opvattingen met het door Kottman en
Kastelein gestelde, dan kan men concluderen dat postcoi:irdinatie op functionele
integratie en precoi:irdinatie op normatieve integratie berust. Dit wordt bevestigd door
Van Braams opsomming van bij gei'ntegreerd bestuur te betrekken elementen - onder
andere de 'beleidsvormende activiteiten van de verschillende departementen' - en
zijn kenschets van het doel van gei'ntegreerd beleid - 'een "samenvattende visie" of
integrale beleidsvisie' . 190 Het is evenwel niet zo dat bij coi:irdinatie in de laatste fase
een zekere eenheid van visie geen rol speelt; evenmin is het zo dat men bij het ontwikkelen van een integrale beleidsvisie in de eerste fase geen rekening zou behoren te
houden met de bestaande taakverdeling tussen de departementen. Toch geven de
gevolgtrekkingen een belangrijk, zij het gradueel verschil aan tussen precoi:irdinatie en
postcoi:irdinatie. Bij precoi:irdinatie gaat men van een samenhangende visie op de te
realiseren samenlevingsverhoudingen uit. Bij (tijdens- en) postcoi:irdinatie moet men
zich min of meer schikken in het beleid dat al sectorgewijs in ontwikkeling of gevormd
is; de fricties warden dan weggenomen, en de geschillen beslecht. Daarom is voor het
actief vormgeven aan de samenleving op lange termijn vanuit materiele beginselen van
recht en beleid precoi:irdinatie vereist.
Het laatste wordt door Rosenthal en Scholten miskend. Zij gaan ervan uit, dat
(de el-)visies op het beleid principieel gelijke rechten hebben. Rosenthal meent bij voorbeeld, dat de Commissie-Van Veen de 'eufunctionele aspecten van competitie en
conflict binnen het overheidsapparaat' veronachtzaamt en 'een te grote nadruk op de
onmisbaarheid van een "consistent en gei:ntegreerd" beleid legt.' 191 Scholten meent,
dat de aan 'de omstreden term "algemeen belang" ( ...) nauw verwante gedachte aan
een duidelijk, consistent en doelgericht beleid, als een spook door het rapport' van
deze commissie waart. 192 Een pluralistische 193 ideologie, die ervan uitgaat dat er geen
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eenmakend gezichtspunt is, van waaruit men verschillen van inzicht omtrent de publiekrechtsvorming - want daarom gaat het hier uiteindelijk - zou mogen beoordelen, komt
naar voren in Scholtens betoog, waar hij zich afvraagt of niet iedere burger en iedere
groep moet kunnen rekenen op steun van ambtenaren 'die tot taak hebben het voor
hem op te nemen en die niet zodanig gecoordineerd zijn dat zij hem terwille van de
co6rdinatie in de kou laten staan' .194 Alhoewel Scholten niet ieder conflict binnen het
overheidsapparaat positief waardeert, gaat hij ervan uit dat coordinatie slechts op
consensus mag berusten. De Nederlandse burgers zouden het zijns inziens slechts 'over
enkele zeer abstract geformuleerde doeleinden eens blijken te zijn'. Gaat men specificeren, dan zullen er 'zoveel tegenstellingen in belangen en opvattingen' blijken te zijn,
dat voldoende consensus voor co6rdinatie als door de commissie voorgesteld onmogelijk is. 195 Waar consensus ontbreekt dient men in Scholtens opvatting kennelijk de
pluraliteit van meningen te respecteren.
Het ideaal van Rosenthal en Scholten komt dus neer op het pragmatische ideaal
van de wederzijdse aanpassing van divergerende belangen. De beperkte vorm van
coordinatie (tijdens- en postcoordinatie) die aan dit ideaal beantwoordt, draagt een
negatief karakter 196 : men laat de belangenstrijd zoveel mogelijk op zijn beloop, maar
coordineert waar zich tegenstrijdigheden in het regeringsbeleid dreigen voor te doen.
Kottman en Kastelein wijzen er met nadruk op dat men daaruit, dat het overheidsbeleid in feite vaak het resultaat van zo'n belangenstrijd is, niet mag afleiden dat wij
het daar maar bij moeten laten, zoals Rosenthal en Scholten suggereren. 'Het is', aldus
Kottman en Kastelein, 'even normatief om de onderlinge belangenstrijd binnen het
apparaat positief te waarderen, om het bestaan van competitie, conflicten e.d. tot
norm te verheffen. De aanhangers van deze gedachte keren zich principieel tegen een
volstrekt gecoordineerd, als eenheid optredend, overheidsapparaat. Zij nemen het de
overheid kwalijk als die wil streven naar een duidelijk, consistent en doelgericht
beleid.' 197
Men herkent in de bestreden gedachtengang van Rosenthal en Scholten een liberalistische achtergrond: een soort onzichtbare hand zou garanderen dat de belangenstrijd
van burgers en groepen in het best mogelijke beleid uitmondt. Van Braam, wiens
standpunt dicht bij dat van Rosenthal en Scholten ligt, onderkent het 'normatief
karakter van de 'keuze voor of tegen ge:integreerd bestuur'. De keuze voor integratie
houdt volgens Van Braam een keuze 'voor een "holistische" en "comprehensiefrationele" benadering' in. Wie daarvoor kiest, 'plaatst de "rationele integrator" als vanzelfsprekend aan de top van of buiten en boven het te integreren sociale systeem.' 198
Terecht wijst hij op de bezwaren van integraal beleid met toepassing van een orthodox
planningsmodel, indien dit zou leiden tot een machtsuitoefening die niet in dialoog
met de onder de rechtsgenoten levende opvattingen gestalte krijgt (vgl. hoofdstuk 8).
Een 'totalitair en techno-bureaucratisch beheersingssysteem' zou niet passen in 'onze
plurale samenleving, met een - (grond)wettelijk erkende - grote veelheid van groeperingen, machtscentra, opvattingen, belangen'. 'Als men in een plurale samenleving een
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(omvattende) beleidsvisie, van waaruit het gehele openbare bestuur opereert, zou
willen realiseren, dan zou men in ieder geval dwang en systematische indoctrinatie
vanuit de hoogste centra van beheersing moeten toepassen.' 199 Van Braams zorg blijkt
de verworvenheden van de liberale rechtsstaat te gelden: afwezigheid van dwang,
ruimte voor pluriformiteit, tolerantie. 200 Deze waarden zijn echter slechts op het
negatieve vrijheidsbegrip betrokken. In een tolerante, pluriforme samenleving kan de
overheid toch in haar zorg voor de zwakkeren te kort schieten - en daardoor in haar
taak, actief vorm te geven aan de samenlevingsverhoudinen en aldus de menselijke
vrijheid positief te verwerkelijken. Dan is een actief beleid, met (pre )coordinatie,
geboden. Dat de overheid bij de vervulling van die taak de in de sociale rechtsstaatsgedachte opgenomen verworvenheden van de liberale rechtsstaat respecteert is echter
zeker van groot belang.
Volgens Kottman en Kastelein kan co6rdinatie, naar gelang van de gebezigde
middelen, Iangs culturele, structurele of instrumentele weg plaatsvinden. In het eerste
geval kan men van 'coordination by ideas' spreken; deze coordinatie hangt samen met
de door Van Braam bedoelde normatieve, affectieve en volitieve integratie. Bij de
culturele coordinatiemethode staat de beleidsvisie - dus de principes van het beleid centraal. Coordinatie langs structurele weg plaatst de te coordineren organisatie-eenheden hetzij in een hierarchisch, hetzij in een horizontaal samenwerkingsverband. 201
Bij dit onderscheid kan het volgende worden aangetekend. Coordinatie langs culturele
weg, 'by ideas', is altijd ge:incorporeerd in samenwerkingsverbanden die het - op deze
ideeen te baseren - beleid bepalen. Omgekeerd is coordinatie door structurele voorzieningen geen doel in zichzelf, maar gericht op het tot stand brengen van een gecoordineerde - beleidsinhoud. Voor zover de structuren in postcoordinatie voorzien,
vertrekt zij van een veelheid van ideeen omtrent het te voeren beleid, namelijk (hoogstens) evenveel ideeen als er te coordineren beleidvoerders zijn. Coordinatie kan dan
bestaan in het zoeken van compromissen die afhankelijk zijn van de wederzijdse
machts- en krachtsverhoudingen - die overigens weer mede door culturele factoren
worden bepaald. Voor zover echter de postcoordinatic bcrust op ccn bclcidsvisic wellicht een synthese van de aanvankelijk tegenstrijdige opvattingen -, draagt zij niet
alleen een structureel, maar tegelijk ook een cultureel karakter. Nog duidelijker is dat
het geval bij precoordinatie, die - hoezeer zij ook langs structurele weg voltrokken
wordt - valt en staat met de ontwikkeling van gemeenschappelijke 'ideas', een gemeenschappelijke principiele kijk op het te voeren beleid.
Co6rdinatie langs structurele weg veronderstelt dus co6rdinatie langs culturele
weg, en coordinatie langs culturele weg is altijd belichaamd in coordinatiestructuren.
Deze stand van zaken is niet anders dan een bijzonder geval van de eenheid van recht
(de ideele factor) en macht (de structurele factor) die elk beleid, dus ook beleidscoordinatie, kenmerkt. Een op de formulering en tenuitvoerlegging - mede naar aanleiding van de adviezen van de W.R.R. - van een samenhangend lange-termijn-beleid
gerichte formeel-bestuursrechtelijke ordening van het beleidsproces zal dus mede
structuren voor precodrdinatie moeten omvatten.
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Kottman en Kastelein onderscheiden de coi:irdinatie langs structurele weg in
hierarchische coi:irdinatie, waarbij zij denken aan de uitvaardiging van richtlijnen door
een (minister-)president, en horizontale coi:irdinatie, waarbij zij interdepartementale
overlegvormen op het oog hebben. De hierarchische coi:irdinatie brengen zij in verband
met het uit het Duitse staatsrecht bekende Richtlinienprinzip. 202 In Art. 65 Grundgesetz leest men een drietal 'principes' voor de onderlinge verhouding van de leden der
Bondsregering. 203 Het artikel luidt als volgt: 'Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und triigt dafiir die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien
leitet jeder Bundesminister seinen Geschiiftsbereich selbstiindig und unter eigener
Verantwortung. Uber Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern
entscheidet die Bundesregierung. Der Bundeskanzler leitet ihre Geschiifte nach einer
von der Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespriisidenten genehmigten
Geschiiftsordnung.' In de eerste volzin is het 'Richtlinien-' of 'Kanzlerprinzip' neergelegd, hetwelk inhoudt dat de Bondskanselier op eigen gezag door de ministers na te
leven politieke richtlijnen kan vaststellen. Hij mag echter geen bevelen ten aanzien
van concrete beslissingen geven. 204 In tegenstelling tot de Nederlandse ministers
zijn die van de Bondsrepubliek Duitsland niet zelfstandig jegens het parlement voor
het beleid in hun ressort verantwoordelijk: 'Das Grundgesetz kennt keine selbstiindige
parlamentarische Verantwortung der Bundesminister. Die Bundesminister sind uber
den Bundeskanzler parlamentarisch verantwortlich. Soweit die Bundesminister in ihrer
Amtsfiihrung den Wunschen des Bundeskanzlers nicht gerecht werden, kann der
Bundeskanzler ihre Amtsfiihrung rugen oder ihre Entlassung beantragen.' 205
Ingevolge deze 'Richtlinienkompetenz' staan de ministers politiek in een hierarchische verhouding tot de Bondskanselier, hetgeen overigens niet betekent dat zij zijn
ondergeschikten zijn. 206 Volgens het 'Ressortprinzip', dat in de tweede volzin is neergelegd, beheert iedere minister voor eigen verantwoording zijn departement. 207 In de
derde volzin ten slotte is het hieronder nader te bespreken 'Kabinett-' of 'Kollegialprinzip' neergelegd. Dit voorziet voomamelijk in de beslechting van meningsverschillen
tussen ministers of tussen de Bondskanselier en een minister. 208
Van een 'Richtlinienkompetenz' van de Nederlandse Minister-President is geen
sprake; hij is 'primus inter pares'. Wel vloeit een zekere eigen competentie van de
Minister-President voort uit art. 5 van het Reglement van Orde voor de Raad van
Ministers (RvOM). Dit artikel bepaalt dat de ministers met hem overleggen over
zaken waarbij het algemeen regeringsbeleid betrokken kan zijn. Indien zij niet tot
overeenstemming komen, beslist de Ministerraad. Niet in het RvOM geregeld is een
eventuele taak van de Minister-President bij de beslechting van competentiegeschillen
tussen ministers. In de constituerende vergadering van het kabinet-Den Uyl was daarvoor wel een regeling getroffen: 'De Minister-President heeft tot taak en is bevoegd
competentiegeschillen te beslechten in naar zijn oordeel belangrijke geschillen in
overleg met de vice-Minister-President, de heer Van Agt, en in andere geschillen na
overleg met hem.' 209
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Beleidscoordinatie is derhalve naar geldend Nederlands staatsrecht (bijna) uitsluitend door interdepartementaal overleg en door besluiten van de Ministerraad
mogelijk. Dit wil zeggen, dat wij wel horizontale, maar niet of nauwelijks hierarchische
coordinatie kennen. Bij de besluitvorming inzake lange-termijn-beleid naar aanleiding
van adviezen van de W.R.R. zal dus - tenzij men de verhouding tussen de ministers
ingrijpend zou wijzigen - van deze horizontale coordinatiestructuren gebruik gemaakt
moeten worden.
Men zou overigens de vraag kunnen stellen of de verhouding tussen de Ministerraad en de individuele ministers niet hierarchisch moet heten, omdat iedere minister aan een meerderheidsbesluit
gebonden is. Het RvOM gaat er evenwel van uit, dat een minister ook als hij tot de minderheid
behoort, het besluit voor zijn verantwoording neemt (art. 9, lid 1 en 2). Handhaaft de Raad van
Ministers een besluit nadat hij overeenkomstig art. 9.1 ervan in kennis is gesteld dat een lid het
in strijd acht met zijn verantwoordelijkheid, dan blijft dit lid de keus zich te schikken en alsnog
medeverantwoordelijkheid voor het genomen besluit te aanvaarden, of ontslag te vragen.210 Wanneer wij als kenmerk van een hierarchische verhouding aanvaarden dat de een een besluit neemt
dat de antler uitvoert zonder daar zelf direct verantwoordelijkheid voor te dragen, dan kan de verhouding Ministerraad - minister niet hierarchisch heten. (Indirect draagt ieder die vrijelijk in een
hierarchische verhouding staat verantwoordelijkheid voor het besluit dat hij uitvoert - omdat en
zolang hij deze verhouding niet beeindigt.)

De horizontale beleidscoordinatie te onzent betreft ofwel het werkterrein van een
beperkt aantal departementen die van doen hebben met hetzelfde facet, ofwel het
werkterrein van alle departementen. In het eerste geval kan men van facetcoordinatie
spreken, in het tweede geval van integrale coordinatie. Voor de facetcoordinatie zijn
de interdepartementale beleidscoordinatiecommissies en de onderraden van de Ministerraad van belang, 211 voor de integrale coordinatie is dat de Ministerraad zelf. Zowel
facetcoordinatie als integrale coordinatie kan hetzij voorafgaan aan de beleidsvorming
per sector (precoordinatie), hetzij op de (eventueel gedeeltelijke) vorming van het departementaal beleid volgen (tijdens- en postcoordinatie).
De vraag rijst, in hoeverre horizontale coordinatie, die per definitie voortbouwt op
de verantwoordelijkheid van elke in het coordinatieproces betrokken functionaris voor
zijn eigen sector, precoordinatie kan zijn, d.w.z. iets anders kan zijn dan een achteraf
op elkaar afstemmen van de sectorale beleidslijnen. Moet er dan niet een partij in het
overleg zijn, die voorkomt dat het facet- c.q. het algemeen beleid een compromis tussen de sectorstandpunten is, en die bevordert dat een op eigen merites ontwikkeld
facetbeleid c.q. integraal beleid wordt aanvaard?
Van elke onderraad van de Ministerraad treedt een lid als coordinerend bewindsman op. Betwijfeld moet worden of dit lid in staat is in voldoende mate te bevorderen
dat de onderraad een visie op het facetbeleid ontwikkelt en van daaruit het sectoraal
beleid beoordeelt. Doordat hij voor een bepaalde sector meer in het bijzonder verantwoordelijkheid draagt, staat hij niet ten opzichte van alle te coordineren sectoren in
een gelijke positie. Een minister zonder portefeuille met uitsluitend een coordinerende
taak heeft volgens de Ministeriele Commissie Interdepartementale Taakverdeling en
Coordinatie uit het kabinet-Den Uyl echter doorgaans 'een frustrerende taak'. 212 De
W.R.R. merkt omtrent de coordinerende bewindsman op, dat hij geen zeggenschap
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heeft over het ressort van de andere leden van de onderraad. 'Zijn bevoegdheden liggen voornamelijk op het administratieve vlak ( ...). Blijkens de praktijk rijkt zijn feitelijke invloed soms verder.' 213 Volgens Kottman en Kastelein is echter 'in andere landen
gebleken dat dergelijke "coi:irdinerende" ministers zonder echte bevoegdheden geen
succes zijn.' 214 Voor de integrale beleidsvorming treedt de Minister-President als het
ware als coi:irdinerend bewindsman op. 'De in de ministerraad belichaamde collectieve
verantwoordelijkheid is bij uitstek in hem gepersonifieerd.' 215
Aan het vorenstaande kunnen met het oog op de formeel-bestuursrechtelijke ordening van het beleidsproces, gericht op een samenhangend (integraal) lange-termijnbeleid, de volgende gevolgtrekkingen worden verbonden. Ervan uitgaande, dat men
aansluiting moet zoeken bij de verhoudingen tussen Ministerraad, Minister-President en
overige ministers zoals deze in Nederland tot ontwikkeling zijn gekomen, zal de precoi:irdinerende besluitvorming in de Ministerraad moeten plaatsvinden. Op integraal
lange-termijn-beleid zal dus het kabinetsprincipe toegepast moeten worden. Een versterking daarvan ten opzichte van het sectorprincipe ligt in de lijn der ontwikkeling.
Leemans wijst erop dat de departementen in ons land traditioneel een grote zelfstandigheid bezitten. 'Er heeft zich echter sedert een tiental jaren een duidelijke verschuiving voorgedaan van departementale beleidsvorming naar kabinetsbeleid.' 216 De Staatscommissie-Cals/Donner heeft voorgesteld een bepaling in de Grondwet op te nemen,
waarin deze ontwikkeling tot uitdrukking komt: 'De ministerraad bepaalt het algemeen regeringsbeleid.' Volgens de toelichting wordt aldus geaccentueerd dat het de
Ministerraad als geheel, niet de Minister-President of een andere afzonderlijke minister
is, die het algemeen regeringsbeleid bepaalt. 217 Een opzet waarbij de Minister-President
bij voorbeeld de bevoegdheid zou krijgen richtlijnen vast te stellen, zou afwijken van
de door Van Maarseveen als volgt geschetste Nederlandse staatsrechtelijke traditie:
'Het collegiaal beginsel, of beter gezegd, de eis dat beslissingen niet door een man, maar
in overleg door enige personen gezamenlijk genomen worden, heeft onze staats- en
bestuursorganisatie na de middeleeuwen blijvend gekenmerkt. In eenhoofdige leiding
hebben wij nooit veel vertrouwen gehad.' 218 Overigens heeft men oak in de Bondsrepubliek bij de opzet van lange-termijn-planning gezocht naar een 'Wiederbelebung
des Kabinettsprinzips', dat 'im Bereiche der Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik de facto praktisch untergegangen ist.' 219
Omdat het lange-termijn-beleid gei:ncorporeerd moet warden in het algemeen
regeringsbeleid, kan de zorg voor deze coi:irdinerende besluitvorming van de Ministerraad bezwaarlijk, zoals de Commissie-De Wolff had gesuggereerd, aan een speciale
bewindsman warden opgedragen. De Minister-President zal deze taak dus moeten
vervullen. Hij zal oak beter dan een gespecialiseerde bewindsman het voor een effectieve vervulling van deze taak nodige gezag kunnen ontwikkelen. Indien, zoals in het
voorafgaande werd bepleit, de besluitvorming inzake het lange-termijn-beleid naar
aanleiding van bepaalde rapporten van de W.R.R. in wetsvorm zou warden geformaliseerd, zou de opstelling van deze wetsontwerpen in interdepartementaal overleg antler
de primaire verantwoordelijkheid van de Minister-President moeten plaatsvinden. Oak
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op de uitvoering van deze plannen zou hij naast de andere betrokken bewindslieden
door het parlement aangesproken kunnen warden. Een en antler ligt in het verlengde
van de huidige zorg van de Minister-President en zijn departement voor de besluitvorming over de aanbevelingen van de W.R.R., maar zou een sterker accent leggen op
de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Ministerraad voor de aanwezigheid
van een samenhangend lange-termijn-perspectief in het regeringsbeleid.
De Minister-President zou deze verantwoordelijkheid dragen uit hoofde van zijn
voorzitterschap van de Ministerraad. Omdat het lange-termijn-beleid niet naast, maar
slechts in het 'gewone' beleid kan warden gevoerd, laat zijn taak en verantwoordelijkheid in deze de verantwoordelijkheid van de sector-ministers onverlet. Het Ministerie
van Algemene Zaken is ook niet op de zelfstandige vervulling van beleidstaken ingericht. Het heeft tot taak de Minister-President in zijn verantwoordelijkheid voor het
algemene regeringsbeleid te ondersteunen, en omvat dan ook naast het Kabinet van de
Minister-President en het secretariaat van de Ministerraad en zijn onderraden slechts
twee departementsonderdelen, namelijk de Rijksvoorlichtingsdienst en het onder
verantwoordelijkheid van de W.R.R. werkende Bureau van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid. 220 Zelfs voor het wel als 'Kanzlerdemokratie' aangeduide
politieke systeem van de Bondsrepubliek Duitsland, geldt - zoals Ehmke met nadruk
stelt -, dat het Kanzleramt 'in Bezug auf die Ressorts und das Kabinett im wesentlichen koordinierende Funktionen (hat). Es wiirde denaturiert, und die Regierung
wiirde aus dem Gleichgewicht gebracht, wollte man versuchen, ihm auf dem Gebiet
der Planung ressortverdrangende Funktionen zu iibertragen.' 221
Een ordening van het beleidsproces als bier geschetst - die niet alleen van formeelbestuursrechtelijke aard is, maar waar het gaat om de gezagsverhoudingen in de Regering, ook staatsrechtelijke facetten heeft - behoeft nauwelijks positivering. Art. 12.2
Instellingswet W.R.R. bepaalt dat de Minister-President de W.R.R. in kennis stelt van
de bevindingen van de Ministerraad betreffende zijn rapporten. In dit verband zou ook
de coordinerende taak van de Minister-President bij de besluitvorrning naar aanleiding
van de rapporten van de Raad inzake het lange-termijn-beleid tot uitdrukking kunnen
warden gebracht.

Beleid ten aanzien van de beleidsvorming
Dat het lange-termijn-perspectief en de samenhang tussen diverse sectoren daadwerkelijk een plaats krijgen in het beleidsproces, kan niet enkel door procedurele ingrepen
warden bewerkstelligd. Een bewustwordingsproces, dat onder meer de ontwikkeling
omvat van wat Ehmke een kritisch toekomstbesef noemt, is een eerste voorwaarde
voor het welslagen van de invoering van nieuwe elementen in het beleidsproces die
gericht zijn op de totstandkoming van een samenhangend lange-terrnijn-beleid.
Een ingrijpende hervorming in het openbaar bestuur. zoals een vernieuwing in het
beleidsproces, is een hachelijke onderneming. 222 Vooral het mislukken van de invoe-
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ring van het ambitieuze planning-programming-budgeting-system (p.p.b.s.) in vele
landen, heeft de aandacht getrokken. 223 Het positieve bestuursrecht regelt slechts
bepaalde elementen van hervormingen in het openbaar bestuur, bij voorbeeld in de
regels voor intrekking van beschikkingen, het overgangsrecht en de rechtspositieregeling van ambtenaren. 224 Daarnaast kan in dit verband het verschijnsel van de 'experimenteerwet' (bij voorbeeld de Wet universitaire bestuurshervorming 1970 (Stb. 1970,
601) ), die een beperkte geldigheidsduur heeft. Dan gaat het erom, ervaring op te doen
met de vooralsnog beoogde rechtstoestand, vooraleer deze tot eindterm (uiteraard tot
nader order) van het veranderingsproces wordt verheven. In de bestuurskunde wordt
sedert een aantal jaren aandacht geschonken aan het hervormingsbeleid, zij het geabstraheerd van de juridische kwalificatie die ook zulk beleid bezit. 225
Hervormingen in het openbaar bestuur worden door tal van factoren bemoeilijkt.
Van algemene aard zijn de vrees voor onzekerheid en de verstarringsverschijnselen en
inertie die in grate organisaties plegen op te treden. Bovendien versterken beide
factoren elkaar: 'Inertia will ( ... ) be increased by the uncertainty, or perhaps unlikelihood, that the reform will be succesful. In a large organisation, inertia becomes more
or less a self-fulfilling prophecy.' 226
Een andere factor betreft specifiek op coordinatie en integratie van het beleid
gerichte hervormingen. Om centrifugale krachten tegen te gaan, is men veelal genoopt
'countervailing forces' te organiseren door middel van een hervorming gericht op
coordinatie (integratie ). De te coordineren eenheden plegen hiertegen sterk verzet te
bieden. 227 · Organisatie-eenheden hechten zeer aan hun onafhankelijkheid. Leemans
verklaart dit daaruit, dat ambtenaren in tal van geindustrialiseerde landen jarenlang
bij hetzelfde departement blijven werken, en zich daarmee identificeren. Dit leidt
ertoe dat men voor andere belangen weinig oog heeft. 228
Om deze obstakels te overwinnen is een veranderingsstrategie nodig. Veranderingen bij stukjes en beetjes vormen geen passend antwoord op geconstateerde gebreken in een bestuurssysteem. Men kan een hervorming evenmin verwezenlijken door
haar te decreteren, al is uiteindelijk ook een formeel invoeringsbesluit nodig: 'Many
administrative reforms have failed due to excessive reliance on formal measures and
neglect of the process aspects, including preparation of the ground for the formal
decision and its effective implementation.' 229 Om werkzaam te zijn, moet een veranderingsstrategie flexibel zijn, dient zij dus bij haar toepassing te kunnen worden
bijgesteld. 230
De behoefte aan een veranderingsstrategie laat nogmaals zien dat ook de hervorming van het openbaar bestuur als zodanig een kwestie van beleid is. Bij dit beleid
wordt 'bemiddeld' tussen het tot de beoogde nieuwe organisatie van de methode van
beleidsvorming geconcretiseerde beginsel van formeel bestuursrecht en de door de
huidige organisatie in informele verhoudingen (waartoe ook de houding van de betrokkenen behoort) gevormde concrete omstandigheden.
Dror wijst erop, hoezeer het in een veranderingsstrategie neer te leggen hervormingsbeleid rekening moet houden met de concrete omstandigheden: 'The preferable
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mix of administrative reform strategies is in the main a function of the concrete
circumstances of each particular reform situation. Specific local needs, availability of
different resources, historic traditions and indigenous political culture - these illustrate
the unique variables which make impossible the existence of universal optimal administrative reform strategies.mi
Een veranderingsstrategie gericht op een zodanige beleidsvorming dat een samenhangend lange-termijn-perspectief wordt opgenomen in het beleid van alle dag, zal van
een gunstig klimaat voor de beoogde hervormingen gebruik moeten maken. De werkzaamheden van de W.R.R. kunnen hiertoe bijdragen, als zijn rapporten door hun inhoud ten aanzien van concrete probleemgebieden de ontwikkeling van een kritisch
toekomstbesef ('kritisches ZukunftbewuEtsein') bevorderen. Voorts kunnen het
verschijnsel van de beleidsnota's en de voorgestelde regeling van de planologische kernbeslissing de weg effenen voor formalisering van planning met mede-verantwoordelijkheid van het parlement.
Van belang zijn voorts de zogenaamde 'prikkels tot hervorming' ('incentives for
administrative reform'), die een actieve deelneming aan het hervormingsproces bevorderen. Leemans noemt als voornaamste 'prikkels' 'distance, annoyance, and the notion
of feasibility'. Onder 'distance' verstaat hij de afstand tussen de bestaande structuur en
werkwijze, en die welke gewenst wordt. 232 Naarmate de afstand groter is, zal een
hervorming meer kans van slagen hebben. Voor de suggesties ten aanzien van de
vorming van een samenhangend lange-termijn-beleid zijn de vooruitzichten het gunstigst, indien men er oog voor krijgt, dat het beleid te eenzijdig op de actuele noden
en de leniging daarvan is gericht, dat de overheid reeds nu tot taak heeft zich om de
vrijheid van toekomstige generaties te bekommeren, dat bet beleid te zeer per sector
wordt gevormd om deze taak goed te kunnen vervullen, en dat de onderlinge afstemming van het sectorbeleid niet spontaan geschiedt.
Onder 'annoyance' verstaat Leemans 'a sense of inconvenience, hindrance or
frustration felt by an actor as a result of certain aspects of the structure and operation
of the machinery of government.' Crisissituaties leveren het meest markante voorbeeld
van hinder op. 233 Als voorbeelden daarvan noemt hij 'gevaarlijke oppositie in het
ambtelijk apparaat', 'revolutie', 'plotselinge omstandigheden in de omgeving, depressie;
"revolutie van jongeren" ', 'ernstige ( ...) ondoeltreffendheid of wanbestuur', en 'de
noodzaak van drastische bezuinigingen'. 234 Een crisis als door Leemans genoemd leidt
echter eerder tot verwijten en wensen met betrekking tot het actuele beleid dan tot
desiderata inzake planning op lange termijn. De laatste is immers naar haar aard ongeschikt om de desbetreffende crisis te beeindigen en herhaling in de nabije toekomst
te voorkomen. Een crisissituatie die tot verbetering van de lange-termijn-planning
prikkelt moet van bijzondere aard zijn. Het kan om een actuele crisis gaan, waarvan
duidelijk is, dat zij geruirne tijd geleden al voorzien kon worden, maar niet voorzien
werd, en dat zij toen nog wel, maar daarna minder goed afwendbaar was. De op
sommige plaatsen optredende extreme vervuiling, die bij voorbeeld met vissterfte
gepaard gaat, stimuleert een milieubeleid op lange termijn. Het kan ook gaan om een
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crisis in de wat verder af gelegen toekomst, die nu wordt voorspeld en die zich als
zo ernstig laat aanzien, dat de voorspelling tot lange-termijn-planning prikkelt. Het
Rapport van de Club van Rome levert hiervan een voorbeeld.
De W.R.R. kan er - als daartoe grond bestaat - zelf toe bijdragen, dat prikkels
van de eerstbedoelde soort ontstaan: hij zal soms moeten wijzen op de schade die
thans ondervonden wordt van het ontbreken van toereikende lange-termijn-planning
in het verleden. Zo stelt de Raad in zijn rapport omtrent Energiebeleid op langere
termijn: 'Te Jang al was onderschat dat de problemen op het gebied van de energievoorziening zo ernstig waren, dat alleen door nationale lange termijnplanning en intensieve internationale samenwerking vermeden kon worden dat in de jaren 1970-1985 de
gei:ndustrialiseerde landen in snel toenemende mate afhankelijk zouden worden van de
olieproducerende landen. Thans staan met name de Arabische landen machtsmiddelen
ter beschikking, waarmee ze het wereldhandels- en betalingsverkeer kunnen ontwrichten en daardoor de wereldpolitieke en economische verhoudingen sterk kunnen bei:nvloeden.'235 Ook kunnen de rapporten van de Raad aanleiding geven tot het ontstaan
van prikkels van de laatstbedoelde soort, wanneer er aanleiding bestaat om op de
dreiging van crisisachtige situaties in de toekomst te wijzen. Ook hiervan biedt het
zoeven geciteerde rapport een voorbeeld: het wijst enerzijds op 'de lange periode, die
in het algemeen gemoeid is met het tot ontwikkeling brengen van andere energiebronnen', anderzijds op het te verwachten 'einde van de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen, uitgezonderd kolen'. 236 Voorts kan van het signaleren van 'knelpunten' in
het rapport 'De komende vijfentwintig jaar' een dergelijke 'prikkelende' werking
uitgaan, hetgeen ook de bedoeling van de Raad is: 'het rapport (stelt) de noodzaak van
anticiperende politieke besluitvorming in het licht en bevordert aldus de voorbereiding
van toekomstgericht overheidsbeleid.' 237 Een niet door de W.R.R., maar wel naar
aanleiding van een van zijn rapporten (Rapport 7) gesignaleerde mogelijke toekomstige
crisis betreft eventuele immigratie uit Zuidelijk Afrika, waarmee vanuit de Tweede
Kamer rekening werd gehouden. 238 Hiervan leek bij de bespreking van het functioneren van de W.R.R. daadwerkelijk een prikkel uit te gaan, om te voorzien in een
'follow-up' op het rapport van de W.R.R. inzake internationale migratie; eind 1978
waren echter nog geen bevindingen van de Ministerraad inzake dit in het voorjaar van
1976 uitgebrachte rapport gepubliceerd.
Ten slotte dient in dit verband erop gewezen te worden, dat voor politici die
streven naar voor de kiezers zichtbaar succes een hervorming gericht op lange-termijnplanning onaantrekkelijk is: per definitie warden de vruchten immers pas op lange
termijn geplukt. 239
De derde door Leemans genoemde prikkel is 'the notion of feasibility': indien
men verwacht dat de voorgestelde hervorming zal kunnen slagen, zal men er gemakkelijker toe overgaan.240 Uit dit oogpunt kan het functioneren van de W.R.R. reeds een
positief effect hebben, aangezien uit de inhoud van zijn rapporten blijkt, dat het
inderdaad mogelijk is, op bepaalde gebieden een lange-termijn-beleid uit te zetten.
Geconcludeerd kan warden, dat het werk van de W.R.R. een positiefneven-effect
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kan hebben voor de verwezenlijking van hervormingen in de beleidsvorming. Een
zekere mate van consensus onder de betrokkenen is volgens Leemans' veronderstellingen een voorwaarde voor een succesvol!e tenuitvoerlegging van zulke hervormingen. 241 Dit is in wezen een toespitsing van de reeds eerder aangestipte voorwaarde voor
het welslagen, dat de geesten er rijp voor zijn. Soms zet men een hervorming in gang
door wat Anthony Downs in enigszins antler verband een 'break-out' noemt 242 : door
de oprichting van een nieuwe organisatie-eenheid buiten het bestaande verband wordt
de vervulling van een nieuwe taak mogelijk gemaakt. 243 In zekere zin is de oprichting
van de W.R.R. een - verstandige - 'break-out', die een ontwikkeling in de richting
van een op de totstandkoming van een samenhangend lange-termijn-beleid gericht
beleidsproces in gang heeft gezet.

Conclusie
De huidige plaats van de W.R.R. in het beleidsproces voorziet in onvoldoende mate in
de formulering en tenuitvoerlegging van een samenhangend lange-termijn-beleid naar
aanleiding van die rapporten van de Raad die rechtstreeks daarop betrekking hebben.
Weliswaar stelt de Ministerraad in het algemeen vrij spoedig nadat de W.R.R. een
rapport heeft uitgebracht, 'bevindingen' vast, maar deze bevindingen kunnen voor een
belangrijk deel slechts van procedurele aard zijn. De in de rapporten aan de orde
gestelde probleemvelden worden voor een departementale bewerking in deel-problemen opgesplitst. Ten gevolge daarvan bestaat het risico dat bij de verdere bewerking en
de nadere besluitvorming de beoogde samenhang verloren gaat, en het lange-termijnperspectief verdrongen wordt door de acute problemen waarvoor de bewindslieden en
hun departementen zich geplaatst zien.
Een tegenwicht tegen deze tendens tot fragmentatie zou geboden kunnen worden
door een substantiele besluitvorming naar aanleiding van de desbetreffende rapporten
van de W.R.R., die vooraf het lange-termijn-beleid coordineert. Deze besluitvonning
zou, in verband met de aard van de relatie tussen Ministerraad, Minister-President en
ministers, primair in de Ministerraad haar beslag moeten krijgen. Aangezien de betekenis van plannen voor het beleid in een sociale rechtsstaat niet behoeft onder te doen
voor die van wetgeving in materiele zin, zou het juist zijn, bij deze besluitvorming het
parlement op een met de wetsprocedure vergelijkbare wijze te betrekken. De vaststelling van belangrijke (Iange-termijn-)plannen bij wet in formele zin biedt hiervoor
een passend systeem, waarbij enige bezwaren, verbonden aan het creeren van nieuwe
rechtsfiguren op dit gebied worden vermeden.
De Minister-President zou voor de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van zulke
wetgeving zorg moeten dragen. Omdat lange-termijn-beleid in het gewone beleid moet
worden gei"ncorporeerd, dient hierbij interdepartementaal te worden samengewerkt.
Aldus kan ook 'bemiddeld' worden tussen de huidige, uitgesproken gedistantieerde
beleidsvoorbereiding door de W.R.R., en de departementale bewerking van de inhoud
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van zijn rapporten, waarbij distantie ten opzichte van het bestaande beleid moeilijk
gerealiseerd kan worden.
Een ordening van het beleidsproces is naar haar aard geheel formeel-bestuursrechtelijk. De in wetgeving neer te leggen procedure-voorschriften kunnen echter
beperkt blijven. Gedacht kan worden aan de toevoeging van voorschriften aan artikel
12 Instellingswet W.R.R. met de volgende inhoud:
de Minister-President bereidt in overleg met zijn betrokken ambtgenoten de naar
aanleiding van de rapporten van de W.R.R. te nemen besluiten voor;
indien een rapport betrekking heeft op een onderdeel van lange-termijn-beleid,
wordt binnen (bij voorbeeld) twee jaar nadat de Minister-President het rapport
heeft ontvangen, een wetsontwerp inzake het te voeren beleid ingediend.
Een formeel-bestuursrechtelijke ordening van het beleidsproces kan de totstandkoming
van lange-termijn-beleid echter niet bewerkstelligen, als bij politici en ambtenaren en
in de publieke opinie een kritisch toekomstbesefontbreekt. Aan een bewustwordingsproces in deze kan door de werkzaamheden van de W.R.R. worden bijgedragen, doordat de Raad de aandacht vestigt op problemen op lange termijn, die een op de toekomst gericht beleid vereisen.
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Beleid, pluralisme en staatsrecht

Inleiding
De in de hoofdstukken 8-10 besproken vraag hoe de W.R.R. een aandeel kan hebben in
de vorming van het lange-termijn-beleid, betreft primair de methode van het beleid en
is dus - naar de normzijde genomen - van formeel-bestuursrechtelijke aard. Deze problematiek houdt nauw verband met die van de organisatie van het subject van het beleid, dus staatsrechte.lijke vragen. Dit blijkt met name uit wat in hoofdstuk 9 werd gezegd over de beperkingen die de Raad bij het voltrekken van politieke oordelen in acht
moet nemen wegens zijn plaats in het staatsbestel, alsmede uit de beschouwingen in
hoofdstuk 10 over een mogelijke bevoegdheid van het parlement, mede plannen vast te
stellen, en over de verhoudingen tussen Ministerraad, Minister-President en ministers.
In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 12 zal worden ingegaan op de problematiek die
wordt opgeroepen door de macht die - zowel in Nederland als elders - anderen dan de
overheid over gemeenschapszaken zijn gaan uitoefenen. Deze zgn. pluralisme-problematiek maakt het nodig de vraag te stellen in hoeverre in onze samenleving een relevante beheersing van de maatschappelijke ontwikkeling op lange termijn door het regeringsbeleid mogelijk is. Hierbij moet worden aangetekend, dat met de term 'beheersing'
op gezagsuitoefening wordt gedoeld, dus op een proces van primair geestelijke aard al veronderstelt de uitoefening van overheidsgezag macht - waarin opvattingen van de
rechtsgenoten betrokken worden.

Macht van anderen dan de overheid over de ontwikkeling van de
samenleving op lange termijn
Bij de instelling van de W.R.R. is in feite verondersteld dat het regeringsbeleid aan
maatschappelijke processen op lange termijn richting kan geven. De rapporten van de
Raad maken echter duidelijk, dat dit niet voetstoots kan worden aangenomen.
In Rapport 13 ('Maken wij er werk van?') vestigt de Raad er de aandacht op, dat
de verhouding tussen actieven en niet-actieven afhankelijk is van verscheidene 'regelmechanismen' (zoals de sociale voorzieningen, de arbeidsmarkt en het onderwijs), die
niet alle volledig door de overheid beheerst worden. Er doen zich 'autonome ontwikkelingen' gelden, zoals 'de vermindering van arbeidsplaatsen onder invloed van de tech-
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nologische ontwikkeling'. 1 De toekomst van 'onze industriele maatschappij' is, aldus
de Raad, in hoge mate van de industriele structuur afhankelijk, die weer mede door de
toepassing van technische vernieuwingen wordt bepaald. De effecten van de technische
ontwikkeling betreffen niet alleen de werkgelegenheid, maar ook 'het energieverbruik,
verzadigingsverschijnselen in gefndustrialiseerde landen, verschuiving van kapitaal naar
andere landen.' Technische ontwikkeling behoeft overigens niet tot uitstoting van
arbeidskrachten te leiden; er lijken 'zich ook fasen in de ontwikkeling voor te doen
waarin technische vernieuwing de werkgelegenheid bevordert.' 2 Ook in de toekomst
zal de technische vernieuwing, evenals de organisatorische, een belangrijke factor
in de economische ontwikkeling zijn. De Raad wijst erop dat de 'mogelijkheden van
toetsing en besturing van de technologie' tot dusver zijn veronachtzaamd. 3
Tussen de technische ontwikkeling en de organisatie van de arbeid bestaat een
samenhang, zij het een minder dwingende dan veelal wordt aangenomen. 4 De organisatie van de arbeid, in het bijzonder de verdeling van arbeidskenmerken, neemt volgens
het rapport van de W.R.R. 'Over sociale ongelijkheid' (Rapport 16) een zeer belangrijke plaats in de verdelingsprocessen in. 5 De Raad pleit voor '(w)elbewuste veranderingen in de organisatiestructuur'; het overheidsbeleid dient zich mede hierop te richten. 6
De overheid kan hier echter slechts 'langs indirecte weg' invloed op uitoefenen. Een
voorbeeld vormt de subsidieregeling arbeidsplaatsenverbering. 7 De Raad adviseert
onder meer, experimenten uit te voeren met andere organisatiemogelijkheden, waarin
in sommige gevallen ook de bewerkingstechnologie betrokken kan worden. 8 Deze
experimenten zouden door de Minister van Sociale Zaken na overleg met de sociale
partners kunnen worden toevertrouwd aan een speciale commissie. Ook overigens
dient de organisatorische dimensie in het werkgelegenheidsbeleid betrokken te worden.
De Raad denkt hierbij aan een 'tripartite aanpak' van herstructureringen en aan investeringsovereenkomsten tussen overheid en onderneming zoals bepleit in de Nota inzake
de selectieve groei. 9
De hierboven weergegeven overwegingen in rapporten van de W.R.R. wijzen erop,
dat het sociaal-economische beleid van de overheid binnen het kader van de economische orde van de sociale rechtsstaat (vgl. hoofdstuk 8) slechts in beperkte mate ontwikkelingen op lange termijn kan beheersen. 10 Ook de bevindingen van de Ministerraad inzake Rapport 16 leggen sterk de nadruk op de verantwoordelijkheid van het georganiseerde bedrijfsleven voor de organisatie van de arbeid en immateriele arbeidskenmerken.11
Beslissingen van deelnemers aan het sociaal-economische leven kunnen dus rechtstreeks de verwerkelijking van de algemene vrijheid in uitwendige verhoudingen beinvloeden, anders gezegd: de publieke zaak raken. De subjecten van deze activiteiten vormen - in de woorden van Prakke - 'andere machtskernen', die de staat 'het monopolie
van de macht' hebben ontnomen. 12 Er doet zich in de moderne, industriele staat een
'versnippering van de politieke macht' voor, die Prakke 'machtspluralisme' noemt. 13
Bij de behandeling van de vraag, in hoeverre in onze samenleving een relevante
beheersing van de maatschappelijke ontwikkeling op lange termijn door regeringsbeleid
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mogelijk is, zal de aandacht worden gericht op deze pluralistische machthebbers.
Uiteraard zijn er ook andere factoren die de mogelijkheid van vormgeving feitelijk
beperken, zoals ontwikkelingen in ons fysiek leefmilieu en internationale macht.
Vanuit staatsrechtelijk gezichtspunt zijn die factoren van belang, die hetzij naar
geldend recht, hetzij in een mogelijke verdere rechtsontwikkeling het subject van
rechtsvorming en beleid betreffen. Naar geldend staatsrecht vormen primair Regering
en Staten-Generaal het subject van rechtsvorming en beleid. Een ontwikkeling waarbij anderen dan de overheid aan de publieke taakvervulling gaan deelnemen is echter
reeds in gang, hetgeen kan leiden tot de toepassing van publiekrechtelijke beginselen
en normen (zie hoofdstuk 7). De beperkingen die voortvloeien uit het fysiek leefmilieu zijn van andere aard. Zij betreffen wel de mogelijkheid van vormgeving aan toekomstige samenlevingsverhoudingen, maar kunnen - anders dan machtsuitoefening
over de technische ontwikkeling - niet in de juridische organisatie van gezag en vrijheid
(d.w.z. het staatsrecht) betrokken worden. Internationale macht (bij voorbeeld van
andere staten, internationale organisaties, multi-nationals en dragers van de internationale publieke opinie zoals Amnesty International 14) gaat - evenals macht over de technische ontwikkeling, maar anders dan een factor als het fysiek milieu - wel van subjecten uit. Deze macht kan echter in het algemeen geen element worden van de juridische
organisatie van gezag en vrijheid, omdat deze organisatie een beperking tot gezag en
vrijheid in een bepaalde samenleving veronderstelt, ten opzichte van welke gemeenschap internationale macht extern is;.deze macht wordt voor een deel rechtens door
het internationale publiekrecht genormeerd. Anders ligt dit slechts, indien een nieuwe
als staat georganiseerde samenleving in ontwikkeling is.
Zo'n situatie doet zich voor in de Europese gemeenschappen. Volgens het arrest
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak Costa/E.N.E.L.
hebben de lid-staten, anders dan met gewone internationale verdragen het geval is, met
het E.E.G.-Verdrag een internationale rechtsorde in het leven geroepen, waardoor zij
hun soevereiniteit (op een beperkt terrein) hebben begrensd; daaraan kunnen zij zich
niet meer eenzijdig onttrekken. 15 Deze rechtsorde kan als een aanzet tot een nieuw
staatsverband worden gezien. 16 Daarom zou men ook de macht die door de Europese
gemeenschappen over de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving op lange termijn wordt uitgeoefend, in dit verband kunnen bespreken. 17 In de door de W.R.R. gepubliceerde voorstudie van J. J. C. Voorhoeve over 'Internationale macht en interne
autonomie' wordt eveneens gewezen op de ontwikkeling van 'de verhouding tussen de
Westeuropese landen ( ...)in federale richting'. Toch wordt de Europese macht nog als
een internationale factor beschouwd wegens 'het gebrek aan politieke integratie.' 18
Volstaan moet worden met het signaleren van deze mogelijke Europese dimensie van
de staatsrechtsbeoefening.
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Staatsrecht en economische macht
De laatste jaren is veel aandacht geschonken aan de staatsrechtelijke betekenis van de
uitoefening van economische macht. 19 O!!der economische macht wordt hier verstaan
de macht van deelnemers aan het economische leven. Van der Hoeven heeft zich beziggehouden met de vraag, of, en zo ja, hoe op publiekrechtelijk terrein in Nederland de
rechtsvorming en rechtstoepassing door de overheid bei:nvloeding ondergaat 'door personen of groepen van personen, die zich daarbij primair economische doeleinden stellen'. Hij wijst erop dat regeerders altijd aan bei'.nvloeding blootstaan en met tegenkrachten rekening moeten houden. Volgens Van der Hoeven zijn 'er geen aanwijzingen
( ... ), dat de rechtsvorming en de rechtstoepassing ten onzent een invloed van economische macht zouden ondervinden, die kwalitatief verschilt van andere factoren.' 20
Van der Hoeven kan dan ook in het door Prakke aan de orde gestelde machtspluralisme, dat tot soevereiniteitsverlies van de moderne staat zou hebben geleid, 21 niet
iets bijzonders zien. 22 Hierbij moet het volgende worden aangetekend. Inderdaad
spreekt het vanzelf dat overheidsbeleid rekening moet houden met enerzijds oncontroleerbare factoren, anderzijds factoren die de overheid niet rechtstreeks wil controleren
wegens de grenzen die zij zich in haar taakvervulling ten opzichte van het maatschappelijk leven stelt. Deze grenzen zijn uitdrukking van een visie op de staatstaak, en verschillen naar gelang van de staatsvorm (zoals de liberale rechtsstaat, de socialistische
staat en de sociale rechtsstaat);23 de nadere vaststelling van deze grenzen is een zaak
van beleid. Tot de hier bedoelde factoren behoort ook macht van deelnemers aan het
economische leven. Het bijzondere van 'machtspluralisme' is echter, dat aan een rol in
het economische leven waarover de overheid geen directe controle wenst uit te oefenen, macht verbonden is over zaken die de overheid wel tot haar publieke verantwoordelijkheid rekent. Optreden in het economische leven gaat in deze situatie dus gepaard
met de rechtstreekse uitoefening van macht die buiten dit levensgebied treedt en de
realisering van de algemene vrijheid onmiddellijk mede bepaalt.

Van macht naar gezag
Het staatsrecht dient gezag en vrijheid in de samenleving op zodanige wijze te organiseren, dat 'pure' machtsuitoefening (willekeur) wordt tegengegaan. In hoofdstuk 6
werd het volgende beginsel van staatsrechtsvorming ontwikkeld. Zodra en in zoverre
een persoon of groep macht uitoefent over gemeenschapszaken - dus over de realisering van de algemene vrijheid - moet deze macht worden 'opgeheven': hetzij in die zin
dat deze macht op het niveau van gezag (macht van het recht) wordt gebracht, hetzij in
die zin dat zij wordt geliquideerd. Dit geldt ook voor de hierboven bedoelde macht van
economische subjecten. Waar de politieke macht van economische subjecten verweven
is met hun positie in de private sfeer, zal de staat deze macht evenwel niet kunnen
liquideren zonder zelf buiten zijn eigen sfeer te treden. Hun macht over de publieke
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zaak is immers een neven-effect van hun positie in het economische leven: de staat
respecteert hun autonomie in het hun eigen levensgebied. Een zodanige regulering van
machtsuitoefening over de publieke zaak dat zij tot gezag wordt, lijkt dan ook meer
aangewezen dan liquidatie ervan. In de huidige westerse samenleving doet zich deze
problematiek met name ten aanzien van economische subjecten gelden;hetzelfde kan
echter ook voor andere deelnemers aan het maatschappelijk leven gelden.
In dit hoofdstuk zal de hier in hoofdlijnen getekende problematiek van de macht
van een potentieel pluralistisch beleidssubject warden uitgewerkt. Daarop volgt een beschrijving van twee samenhangende terreinen waarop de problematiek zich concreet
voordoet: de technische ontwikkeling en de macht op de markt.
In hoofdstuk 12 zal warden bezien, hoe gestalte kan warden gegeven aan de ontwikkeling van macht tot gezag. Enkele recente reacties op economische macht die de
publieke zaak raakt, komen ter sprake. Ten slotte gaat het betoog in op de wijze waarop aan het hierboven weergegeven beginsel van staatsrechtsvorming toepassing kan
warden gegeven ten aanzien van het lange-termijn-beleid in een sociale rechtsstaat.

Het begrip pluralisme
De term 'pluralisme' wordt vaak gebruikt ter aanduiding van het naast elkaar voorkomen van velerlei levensbeschouwelijke of politieke opvattingen. Daamaast wordt in
de staatsfilosofie, staatsrechtswetenschap en politicologie bij 'pluralisme' gedacht aan
een meervoudigheid van machtscentra in de samenleving of aan een meervoudigheid
van gezagscentra; in het ene geval zal hier van machtspluralisme warden gesproken, in
het andere van gezagspluralisme. Voorts denkt men soms aan een leer die machts- of
gezagspluralisme voorstaat (pluralistische staatsleer). 24
Zippelius schrijft in de paragraaf 'Der pluralistische Staat' van zijn 'Allgemeine
Staatslehre' over de veelheid van machtscentra in westerse democratieen. Hij geeft
een overzicht van de staatsopvattingen die dit pluralisme als 'Zerfallserscheinung'
zien, en van de opvattingen die het in beginsel positief beoordelen ('Der Kompromilli
als Lebensform', 'Offenhalten der Chance'). Daarop volgt een bespreking van de
'Techniken pluralistischer EinfluBnahme'. Ten slotte stelt Zippelius de vraag aan
de orde, onder welke voorwaarden machts- of gezagspluralisme in overeenstemming
is te brengen met de rechtstaak van de staat. 25
Zippelius onderscheidt tweeerlei 'Techniken pluralistischer EinfluBnahme'. De
eerste houdt in, dat belangengroepen zich in overheidsorganen nestelen en hun functionarissen als leden van vertegenwoordigende lichamen of als bestuurders (b.v. ministers)
naar voren schuiven. De grate politieke partijen houden bij de opstelling van hun kandidatenlijsten ermee rekening, voor belangrijke groeperingen (boeren, werkgevers,
werknemers) plaatsen in te ruimen. Zelfs komt het voor dat deze groeperingen bepaalde publieke functies 'in aller Naivitat gleichsam als "Hausgut" ansehen'. 26 Beide
verschijnselen zijn ook in Nederland bekend. 'Het komt dikwijls voor, dat Nederlandse
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ministers afkomstig zijn uit de sfeer van de bij het beleid van hun departement betrokken pressiegroepen', aldus G. H. Scholten. Deze signaleert ook dat in de Kamerfracties
personen worden opgenomen 'die nauwe bindingen met pressiegroepen hebben en die
dan meestal als woordvoerder van hun fractie optreden wanneer de belangen van die
pressiegroep in het geding zijn.' 27
Zippelius vermeldt, dat soms de penetratie van belangengroepen in publieke organen ge!nstitutionaliseerd is. Hij maakt onder meer melding van de corporatieve samenstelling van de Beierse en de Ierse Senaat en van de Franse Conseil Economique et
Social. 28
De tweede door Zippelius onderscheiden techniek van be!nvloeding werkt van buiten af. Een van de belangrijkste vormen hiervan is het 'lobbyen', zo genoemd naar de
lobby (wandelgang) van het parlement, waar de volksvertegenwoordigers in een gesprek onder vier ogen warden bewerkt. 29
Niet alle invloed die belangengroepen langs een van de door Zippelius peschreven
wegen uitoefenen, is ongecontroleerde macht over de publieke zaak die - volgens het
in hoofdstuk 6 ontwikkelde beginsel van staatsrechtsvorming - opgeheven zou behoren
te worden en die in verband met de constitutie van het subject van beleid bijzondere
aandacht zou verdienen. Veel van wat Zippelius 'pluralistische Einflu~nahme' noemt,
draagt niet het karakter van rechtstreekse machtsuitoefening over de publieke zaak.
Het gaat hier dus slechts om indirecte politieke macht. Indirecte politieke macht leidt
er niet toe, dat er beleidssubjecten naast de overheid treden; deze macht is integendeel
juist op het beleid van de overheid gericht. Het verschijnsel van politieke pressie houdt
dan ook geen soevereiniteitsverlies van de staat in. Het optreden van personen met
dubbelfuncties zoals hierboven bedoeld, kan zelfs tot de aanvaarding van het overheidsbeleid bijdragen. Het feit immers, dat de representanten van groepsbelangen (of
althans personen die zich met die belangen verbonden voelen) een publiek ambt vervullen, belast hen met een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de publieke zaak. Hun
meefunctioneren in een groep die als geheel deze verantwoordelijkheid draagt (b.v. een
Kamerfractie of de Ministerraad), zal hen ervan kunnen weerhouden het deelbelang
van hun achterban te verabsoluteren. Het vertrouwen dat zij genieten bij de groepering
waaruit zij voortkomen, zullen zij tot op zekere hoogte kunnen gebruiken om hun aanhang van een groepsego!stische opstelling te weerhouden. Ook zal deze groep eerder
vertrouwen hebben in het fractie- of regeringsbeleid, als ze erop kan rekenen dat haar
belangen meewegen.
Zippelius denkt dus bij 'pluralisme' aan elke invloed van niet-overheidsinstanties
op de beleidsbepaling. Een zo ruim begrip 'pluralisme' mist echter onderscheidende
kracht voor een staatsrechtelijke probleemstelling, en gaat eraan voorbij dat het feit
dat de overheid in een bepaald krachtenveld haar beleid bepaalt, niets nieuws en niets
bijzonders is. Prakkes behandeling van de pluralisme-problematiek wijst in de richting
van een beperkter begrip - met name waar hij op de gevolgen van de technische ontwikkeling en op de noodzaak van medewerking van de sociale partners aan het sociaaleconomische beleid wijst 30 -, al onderscheidt ook hij niet scherp ten opzichte van het
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gewone verschijnsel van het bestaan van allerlei invloeden op de beleidsbepaling. 31 Hier
wordt de aandacht gericht op de rechtstreekse macht van anderen dan de overheid over
de publieke zaak - de realisering van de algemene vrijheid in uiterlijke verhoudingen -,
voor zover deze macht verbonden is aan een autonome positie in het maatschappelijk
!even (in het bijzonder het economische leven), d.w.z. een positie die de overheid
harerzijds niet rechtstreeks wenst te controleren.
Vat men de pluralisme-problematiek in deze zin op, dan kan men ook de paradox
begrijpen dat te zelfder tijd machteloosheid van de staat en intensieve staatsbemoeienis32 gesignaleerd worden. In de modeme westerse industriestaat wordt de overheid bij
voortduring voor het dilemma geplaatst, in te grijpen in het econolnische leven en daardoor de autonomie in eigen kring te beperken, of zulk ingrijpen achterwege te la ten en
toe te zien hoe economische subjecten zaken die naar hun aard de staat aangaan, in
hun macht hebben. Onmacht van de staat kan dus onmiddellijk in bovenmatige staatsbemoeienis omslaan, voor zover geen instituties ontwikkeld zijn die een derde weg begaanbaar maken. Ook kan zich op het ene terrein machteloosheid, en op het andere
terrein intensieve bemoeienis van de staat voordoen, hetgeen - naast een verschil in
politieke visie - tegengestelde beoordelingen van de huidige situatie kan verklaren.
Om inzicht te verkrijgen in de betekenis van het door Prakke gestelde verlies van
soevereiniteit van de modeme staat, kan worden aangeknoopt bij hoofdstuk 6. Al is
gezag primair geestelijke macht, overheidsgezag veronderstelt de mogelijkheid om een
beslissing ook tegenover niet van haar juistheid overtuigde rechtsgenoten tot gelding te
brengen. Soevereiniteit heeft betrekking op rechtens gekwalificeerde macht in staatsverband. Het is dus een juridisch begrip met een feitelijk substraat; van dit feitelijke
substraat is het bestaan van soevereiniteit afuankelijk. Soevereiniteit in de inteme verhoudingen van de staat is de 'hoogste en enig oorspronkelijke bevoegdheid tot gezagshandhaving en rechtsvorming ( ... ) op basis van de macht om zich tegen ander gezag
door te zetten', aldus Prakke. 33 Soevereiniteit is dus in deze opvatting niet elk in
macht gefundeerd gezag, maar in machtsoverwicht gefundeerd gezag. Ben dergelijk
machtsoverwicht was in vrocgcr tijdcn vcrzekerd door een monopolisering van de zogenaamde zwaardmacht. 34 Prakkes 'analyse van de machtsverhoudingen' 35 laat echter
zien dat er andere bronnen van macht in de samenleving zijn, die - gegeven de economische orde van de sociale rechtsstaat - aan directe beheersing door de overheid onttrokken zijn, ook al bestaat het monopolie van de zwaardmacht voort. Als nu de staat
inderdaad niet steeds een machtsoverwicht bezit tegenover andere machtskemen, dan
is volgens Prakke zijn inteme soevereiniteit teloor gegaan. 36 Het is echter niet zo dat
de directe macht van anderen dan de overheid op bepaalde terreinen over de publieke
zaak, de staat in het algemeen zijn machtsoverwicht heeft ontnomen. Daarom zal men
Prakkes uitspraak in deze zin moeten nuanceren, dat het feitelijke substraat van soevereiniteit, t.w. machtsoverwicht over andere machtshebbers in de samenleving, is aangetast.
Nu de staat - met name op sociaal-economisch terrein - in menig opzicht niet in
staat is zijn wil door te zetten tegenover andere machtskemen, resten hem volgens
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Prakke slechts een 'reserve-functie' en zijn 'officialiteit'. 37 Met 'reserve-functie' bedoelt
hij, dat de staat in bepaalde omstandigheden toch nog genoeg macht kan ontplooien
om zich tegen andere machthebbers door te zetten, met name ten tijde van een crisis,
en voorts 'in zoverre de publieke opinie de vervulling van een aantal overheidstaken
( ...) dwingend verlangt.' 38 Deze gedachte kan wellicht als volgt worden uitgewerkt.
Dat de staat een 'reserve-functie' heeft, wijst erop dat de bewuste begrenzing van de
staatstaak waaruit de pluralisme-problematiek voortkomt onder buitengewone omstandigheden, en ook als - volgens een door de publieke opinie voldoende geruggesteunde
politieke beoordeling - zwaarwegende belangen in het geding zijn, verruimd kan
worden. Zoals uit het in hoofdstuk 5 gestelde voortvloeit, is de vraag in hoeverre de
staat de autonomie op bijzondere terreinen van het maatschappelijk leven moet
respecteren, een vraag van beleid (hetgeen, zoals gezegd, niet betekent dat de begrenzing van de staatstaak een niet te toetsen, willekeurige beoordeling door de overheid
zou zijn: constitutionele rechtsbeginselen normeren deze beoordeling immers). Het
ligt voor de hand dat bij de begrenzing van de staatstaak ook de aard van de belangen
die al dan niet aan pluralistische macht onttrokken zullen warden, een rol speelt.
Onder 'officialiteit' verstaat Prakke, 'dat het statelijke beslissingsmechanisme het
enige is waarmee beslissingen kunnen worden genomen die bindend zijn voor de
nationale samenleving als geheel.' 39 Prakke gebruikt deze term ter aanduiding van de
betrokkenheid van de overheid bij beslissingen die in feite de uitkomst zijn van een
proces van druk en tegendruk, 'een gevecht om de macht' dat belangengroepen 'met
elkaar - en met de staat -' leveren. Officialiteit is in zijn opvatting wat van het gezag
van de staat overblijft, als hij - afgezien van zijn reserve-functie - van zijn machtsoverwicht ten opzichte van andere groepen is ontdaan, dus een 'fa;:ade' .40 Het is
derhalve in Prakkes optiek niet het bestaan van directe macht van anderen dan de
overheid over de publieke zaak die soevereiniteit tot officialiteit reduceert, maar het
bestaan van indirecte, op de beleidsbepaling door de overheid gerichte macht van
pressiegroepen. Daaruit, dat de inhoud van het overheidsbeleid be:invloed wordt door
of wellicht zelfs afhankelijk is van bepaalde machten, kan men echter geen verlies van
het feitelijke substraat van soevereiniteit afleiden. Of de staat machtsoverwicht over
andere machthebbers in de samenleving heeft, kan immers niet in abstracto worden
vastgesteld, maar alleen als bekend is waarop de machtsuitoefening gericht is. Slechts
een totalitaire staat streeft absolute overheidsmacht na. Indirecte macht over het overheidsbeleid heeft betrekking op een fase, voorafgaande aan die waarin men kan nagaan
of er machten over de publieke zaak zijn, waarop het overheidsbeleid geen vat kan
krijgen.41 Zijn deze er, dan betekent dit een aantasting van soevereiniteit. Nu uit
indirecte macht daarentegen geen soevereiniteitsverlies kan worden afgeleid - tenzij
men slechts totalitaire macht als soevereiniteit zou opvatten - heeft het geen zin een
begrip 'officialiteit' naast het begrip 'soevereiniteit' in te voeren.
Waar echter de soevereiniteit van de staat wordt aangetast door de aan een autonome positie in het maatschappelijk leven verbonden rechtstreekse macht van anderen
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dan de overheid over de publieke zaak, zal men naar wegen moeten zoeken die het de
overheid mogelijk maken, ook op de betrokken terreinen de algemene vrijheid te
realiseren zonder de autonomie in eigen kring te negeren.

Een pluralistische staatsleer
Onder een pluralistische staatsleer kan men een theorie verstaan, die hetzij machtspluralisme, hetzij gezagspluralisme voorstaat als beginsel van staatsinrichting. Wie
machtspluralisme propageert, veronderstelt dat de confrontatie tussen machtscentra
een positief te beoordelen resultaat zal opleveren, of ontkent dat het ene resultaat van
zo'n proces beter genoemd kan worden dan het andere. In het laatste geval zal men te
maken hebben met een scepticistische, positivistische of relativistische opvatting. In
het eerste geval stelt men een na:ief vertrouwen in de afloop van een ongecontroleerd
proces. De feiten logenstraffen dit vertrouwen. De vervulling van de publieke taak
vereist een redelijke beleidsbepaling door de staatsorganen. De beoordeling en afweging
van deelbelangen is een rechtskwestie. Olsons hierna te bespreken analyse van het
collectieve handelen laat zien, hoe onwaarschijnlijk het is dat de ongeregelde confrontatie van belangen tot een resultaat zal leiden dat in aller belang is. Het in hoofdstuk 6
ontwikkelde beginsel van staatsrechtsvorming eist, dat pluralistische macht wordt
'opgeheven', hetzij door haar tegen te gaan, zodat de staat op dat vlak macht krijgt,
hetzij door haar tot gezag (gezagspluralisme) te ontwikkelen.
In het voorgaande werd reeds het verband tussen autonornie in eigen kring en
machtspluralisme aangestipt. Volgens dit beginsel dient men in elke kring zijn eigen
beleid te kunnen voeren, dus autonoom rechtsvormend te kunnen optreden, tenzij
daardoor de algemene vrijheid wordt geschaad. In het laatste geval is de ruimere
gemeenschap (laatstelijk de staat), die dit beleid marginaal toetst, tot ingrijpen gerechtigd (subsidiariteitsbeginsel). Deze autonomie is gericht op de inteme verhoudingen. De begrippen machts- en gezagspluralisme zien op de aan de positie van de
betrokken subjecten in het maatschappelijk leven verbonden exteme invloed, namelijk
op de publieke zaak. Er is dan dus een verstrengeling tussen interne aangelegenheden
van een gemeenschap en de publieke zaak.
Wanneer machtspluralisme tot gezagspluralisme wordt ontwikkeld, respecteert
men de autonomie in eigen kring ten aanzien van die subjecten, die 'pluralistische'
macht bezitten, ook waar hun macht de algemene vrijheid raakt. Er worden echter
instituties ontwikkeld, die bevorderen, dat zij rekening houden met externe effecten,
zodat de publieke zaak, voor zover zij er macht over hebben, door hen wordt behartigd
of althans niet geschaad. Gezagspluralisme is een staatsvorm waarin het staatsgezag in
bepaalde opzichten wordt uitgeoefend door niet-statelijke samenlevingsverbanden, die
(in deze opzichten) de publieke zaak in hun macht hebben. Een en antler brengt mee,
dat de niet-statelijke samenlevingsverbanden die aldus een publieke taak vervullen
trekken van staat vertonen (vgl. hoofdstuk 6). Het subject van het beleid is dan een
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samengesteld subject. Wellicht zou gezagspluralisme gepaard moeten gaan met regelstelling met betrekking tot de inteme constitutie van de betrokken samenlevingsverbanden.42
In hoofdstuk 8 werd een verband gelegd tussen de houding tegenover planning
en een drietal staatsconcepties: de liberale rechtsstaat, de socialistische staat, en de
sociale rechtsstaat. In de staatsvorm van de sociale rechtsstaat past het, op machtspluralisme te reageren met instituties die het tot gezagspluralisme trachten te ontwikkelen. De autonomie van subjecten van het economische !even heeft namelijk waarde
als erkenning van de persoon - individu en lid van veelsoortige groepen. In een socialistische staat, waar een centraal bepaald beleid wordt opgelegd, past noch machtspluralisme, noch gezagspluralisme.
Gezag is naar zijn aard gezag tot vrijheid: het respecteert de menselijke persoon,
waaraan het de waarde waarvan het 'bemiddelaar' is - voor wat het overheidsgezag
betreft: het recht - wil overbrengen. De democratische staatsvorm is een geinstitutionaliseerde uitdrukking van dit gezagsbegrip, omdat zij erin voorziet, dat de opvattingen van de gezagdragers en die van de burgers niet vreemd aan elkaar zullen zijn, al
hebben degenen die het gezag uitoefenen, een eigen verantwoordelijkheid die zij zonder
last of ruggespraak moeten dragen. Gezagspluralisme versterkt het dialogisch karakter
van de gezagsuitoefening: de overheid oefent democratisch gecontroleerd gezag uit ten
opzichte van de pluralistische machthebbers, die hun eigen verantwoordelijkheid voor
hun beleid - hun machtsuitoefening, ook ten opzichte van de publieke zaak - behouden. Er moeten echter instituties zijn, die verzekeren, dat zij hun beleid voeren binnen
de door het overheidsbeleid gestelde grenzen. Aangezien het hier gaat om situaties van
door de overheid niet gecontroleerde macht, die ook niet controleerbaar is zonder de
autonomie in eigen kring aan te tasten, zullen de te ontwikkelen instituties van bijzondere aard moeten zijn.

Theorie der groepen
De 'pluralistische machthebbers' waarop in dit verband wordt gedoeld, zijn veelal
deelnemers aan het economische !even. Hun macht komt voort uit de eigenaardige
economisch-technische ontwikkeling in onze samenleving. Zij laten zich door economische belangen leiden. Ontwikkeling van machtspluralisme tot gezagspluralisme vergt
dat zij zich daar waar hun optreden de verwerkelijking van algemene vrijheid raakt, zelf
door het beginsel van de vrijheid laten leiden, dus zich zelf op de publieke zaak richten.
Zij moeten zich er zelf door laten leiden, want gezagspluralisme betekent, dat het
overheidsgezag die verantwoordelijkheid niet van hen afneemt en dat anderen dan de
overheid als subject van beleid en publiekrechtsvorming optreden.
Zullen de pluralistische machthebbers spontaan deze houding aannemen, of moet
de overheid hen door middel van institutionele voorzieningen daartoe brengen? In het
voorafgaande werd met een beroep op de Amerikaanse econoom-socioloog Olson
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gesteld, dat de eerste weg onbegaanbaar is. Het gaat hier om Olsons theorie van het
handelen in groepsverband. De 'groep' is in de context van dit betoog allereerst de
samenleving als geheel; de 'leden van de groep' zijn dan de pluralistische machthebbers.
(Vele pluralistische machthebbers zijn overigens zelf ook weer groepen. Welke consequenties dit heeft, komt verderop ter sprake.) Olsons theorie gaat ervan uit, dat leden
van een groep 'rationeel' (in de zin van wat in hoofdstuk 5 berekeningsrationaliteit
werd genoemd) handelen: zij streven hun voordeel na met geschikte en effectieve
middelen.44 Deze veronderstelling lijkt ten aanzien van subjecten met economische
motieven op haar plaats, hetgeen niet wegneemt dat men het berekenen van voordeel
slechts kan zien tegen de achtergrond van intersubjectieve interpretaties van wat de
mens tot 'voordeel' is.
Volgens Olson gaan de gebruikelijke theorieen ervan uit, dat mensen in groepsverband handelen ten gunste van hun gemeenschappelijke belangen. Hier stelt hij de
op het eerste gezicht onwaarschijnlijke conclusie tegenover, dat rationele, in hun eigen
belang handelende individuen in feite niet zo handelen, dat hun gemeenschappelijk of
groepsbelang word_t verwezenlijkt. 45 Dit is, aldus Olson, hoogstens anders, wanneer het
om betrekkelijk kleine groepen gaat, waar persoonlijke banden een overwegende invloed hebben, dan wel wanneer dwang of een antler specifiek middel kan worden toegepast om de afzonderlijke leden ertoe te brengen, in hun gemeenschappelijk belang te
handelt:n.
Olson is zich ervan bewust, dat de veronderstelling van (berekenings-)rationaliteit
niet steeds juist behoeft te zijn. Zijn theorie acht hij vooral van toepassing op economische belangengroepen, waar andere gedragspatronen minder relevant zijn; voor de
bestudering van religieuze en filantropische groepen acht hij zijn theorie minder geschikt.46 Tot de groepen waarop zijn theorie wel van toepassing is behoort naast
vakbonden, landbouworganisaties en werkgeversorganisaties ook de staat. 47
Men stelle zich een markt voor een bepaald goed voor, waar een groot aantal aanbieders optreedt
(volkomen concurrentie). De prijs is hoger dan de marginale kosten. De producenten hebben er
ieder afzonderlijk belang bij, hun produktie en aanbod te vergroten, om aldus een groter marktaandeel te verkrijgen. Daardoor daalt de prijs. Deze ontwikkeling zet zich door, totdat de reden om
het aanbod groter te maken is komen te vervallen, d.w.z. totdat er bijna geen winst meer wordt
gemaakt. Uiteindelijk zijn alle producenten slechter af dan in het begin; zij hebben hun gemeenschappelijke belangen als (ongeorganiseerde) groep geschaad. Dat zij dit doen komt echter, hoe
merkwaardig het ook moge klinken, doordat ze rationeel in hun eigen belang hebben gehandeld.
Immers, omdat het om een grote groep gaat, zal de uitwerking te verwaarlozen klein zijn als iemand
van de produktievergroting afziet. Hij zal dus desalniettemin de gevolgen van de prijsdaling ondervinden, en uiteindelijk nog slechter af zijn doordat hij zijn marktaandeel niet heeft vergroot. Niets
of niemand zegt hem, dat anderen zich ook deze zelfbeperkingen zullen opleggen; daarom zal hij
er zich voor wachten, deze weg te gaan, en ieder ander zal precies zo redeneren. 4 8
Een produktiebeperking is dus weliswaar in aller belang, maar komt niet tot stand als iedereen
vrij is om zijn eigen belang te behartigen. Op een of andere manier zal gegarandeerd moeten worden,
dat ook anderen zich beperkingen opleggen. De producenten zouden zich aaneen kunnen sluiten,
om dit af te spreken (1). Ook is het mogelijk, dat de staat zo'n beperking oplegt; om het laatste te
bereiken, is wellicht nodig dat de ondernemers zich tot een groep (pressiegroep) aansluiten, die
zich voor zo'n maatregel inzet (2). Noch het ene, noch het andere organisatiepatroon evenwel zal
tot stand kunnen komen enkel omdat dit in aller belang zou zijn.
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Ad 1. Als een tamelijk groot aantal ondernemers onderling afspreekt, de produktie te beperken, zal dit de prijs ten goede komen. Dit collectief voordeel genieten echter ook de ondernemers die niet aan de afspraak deelnemen, terwijl zij bovendien nog het individueel voordeel hebben, niet aan de produktiebeperking gebonden te zijn, zodat ze hun marktaandeel verder kunnen
vergroten dan hun concurrenten. De beslissing van een ondernemer om al dan niet aan de afspraak
dee! te nemen heeft voor het geheel een te verwaarlozen klein effect. Niets of niemand zegt hem,
dat als hij meedoet de anderen ook zullen meedoen. Hoe dit ook zij, het is in zijn eigen belang
niet mee te doen. Doordat iedereen zo zal redeneren, kan geen afspraak tot produktiebeperking
tot stand komen.
Ad 2. Een pressiegroep organiseren kost de deelnemers tijd en/of geld. Als ze in haar doelstelling slaagt, komen de voordelen ook aan degenen die zich afzijdig hielden ten goede, terwijl
ze er geen enkel offer voor hebben hoeven te brengen. Om overeenkomstige redenen als hierboven
werden aangevoerd komt ook deze organisatie niet tot stand.

Hoe is een en antler te verklaren en te vermijden? Een ongeorganiseerde groep van
zodanige omvang, dat persoonlijke banden er geen rol van betekenis spelen - Olson
spreekt van een 'latente groep'49 - is in de regel niet in staat zichzelf een goed te verschaffen waar alle leden belang bij hebben. Immers, de verschaffing ervan zal bepaalde
offers vergen, terwijl het goed als het een keer verschaft is ook aan degenen die er niet
toe hebben bijgedragen ten goede komt. Dit vloeit voort uit de aard van zulke goederen: het zijn collectieve goederen. Olson definieert gemeenschaps- of collectieve
goederen als goederen, die, wanneer een lid van een groep in het genot ervan wordt
gesteld, aan andere leden van dezelfde groep niet onthouden kunnen worden. 50 Om
een collectief goed te verschaffen, moet men degenen voor wie het bestemd is op een
of andere manier ertoe brengen daaraan mee te werken. Dit kan - wanneer uit een
oogpunt van voordeelsberekening irrationele motieven buiten beschouwing worden
gelaten - op twee manieren: door negatieve prikkels (dwang) of door positieve prikkels
(het belonen van medewerking met een individueel goed). Grote organisaties kunnen,
aldus Olson, niet tot stand komen of zich in stand houden zonder prikkels te hanteren,
die met het te verschaffen collectieve goed op zich niets te maken hebben, teneinde de
individuele leden ertoe te brengen, de lasten die aan het bestaan van die organisatie
verbonden zijn, mede te dragen. 51 Om naar het voorbeeld van de produktiebeperking
terug te keren: als de staat deze oplegt, wordt dwang toegepast, tot ieders voordeel.
De staat is zelf zo'n grote groep, die zonder dwang niet in staat is collectieve
goederen te financieren: vandaar bij voorbeeld de belastingheffing. 52 Aan Olsons
theoretische analyse beantwoordt het verschijnsel, dat dezelfde burgers die belastingverhoging ter financiering van een bepaald collectief goed bepleiten, erop uit zijn onder
de vigerende belastingwetgeving zo min mogelijk te betalen. Immers, een vrijwillige
vergroting van de bijdrage aan de staatskas zou een te verwaarlozen klein effect hebben
op de mogelijkheid een door hen gewenst collectief goed te verschaffen. Als daarentegen iedereen zou worden verplicht meer te betalen, kan het collectieve goed gefinancierd worden. Daarom zijn zij van het laatste wel voorstanders. 53
Bij kleine groepen kan dit anders liggen. Deze kunnen zichzelf een collectief goed
verschaffen zonder dat dwang of een buiten bedoeld goed gelegen positieve prikkel
wordt toegepast. Dit doet zich voor, als een lid van zo'n groep er belang bij heeft voor
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(een bepaalde hoeveelheid van) het collectief goed een bijdrage te leveren, omdat de
voordelen die voor hem uit het collectief goed voortvloeien zijn kosten overtreffen,
zelfs als hij de zaak geheel voor eigen rekening neemt. Dit zal zich eerder voordoen,
naar mate de groep kleiner is, omdat in dezelfde mate aan een individueel lid een
groter deel van het collectieve goed toevalt. Evenwel, ook in kleine en zeer kleine
groepen geldt vaak, dat zonder dwang of positieve prikkels het collectief goed niet in
die mate verschaft wordt als in aller belang zou zijn. Het belang van afzonderlijke
groepsleden, om de verschaffing voor eigen rekening te nemen, zal immers kleiner
worden naar mate de hoeveelheid groter wordt, overeenkomstig de ervaring dat naar
mate iemand meer van iets heeft, een extra hoeveelheid hem minder waard is. 54
In een kleine groep zal dus, in tegenstelling tot wat voor een grote groep geldt,
ook zonder bijzondere stimulans een collectief goed verschaft kunnen worden wegens
het grote belang dat een of meer leden erbij hebben, zij het niet steeds in optimale
hoeveelheid. Als de mate waarin de leden van een groep belang hierbij hebben sterk
uiteenloopt ('grote' en 'kleine' leden), zal het 'grootste' lid een groter belang hebben
bij het verschaffen van het collectieve goed dan de anderen. Daarom zal hij eerder de
kosten ervan op zich nemen. Dit leidt, aldus Olson, tot een verrassende tendens tot
uitbuiting van de 'groten' door de 'kleinen'. 55 Olson oppert, dat dit de onevenredige
lastenverdeling tussen grote en kleine staten in internationale organisaties, zoals de
NAVO en de Verenigde Naties zou kunnen verklaren, evenals het verschijnsel dat
grote steden de kosten dragen van collectieve voorzieningen die ook de bewoners
van randgemeenten ten goede komen (bij voorbeeld op cultureel of vervoersgebied).
In middelgrote groepen is het onzeker, of een collectief goed verschaft zal worden.
Enerzijds is het aandeel erin voor niemand zo groot, dat hij alleen de kosten zal willen
dragen. Anderzijds is het effect op de lastenverdeling van een weigering mee te dragen
zo groot, dat de anderen erin aanleiding zouden kunnen zien dit ook te weigeren. Als
de groep erin slaagt, door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, zal het
collectieve goed verschaft worden, anders niet. 56
Aan een beschouwing van Thomas van Aquino over de eigendom ligt in feite
hetzelfde inzicht ten grondslag, dat een grote groep niet in staat is, zich zonder individuele prikkels een collectief goed te verschaffen. De particuliere eigendom vloeit niet
voort uit het transcendentale beginsel van het recht, behoort dus niet tot de kern van
het natuurrecht, maar is een universeel rechtsbeginsel ('ius gentium'), d.w.z. een
beginsel dat berust op een alom aanvaarde redelijke uitwerking ervan. Thomas wijst
in verband hiermee vooral op het volgende: 'iemand besteedt meer zorg aan iets dat
van hem prive is dan aan iets dat gemeenschappelijk is van allen of velen. Omdat
mensen niet meer arbeid willen verrichten dan nodig is, laten zij immers dat wat de
gemeenschap aangaat, graag aan een antler over.' 57
De overeenkomst met Olsons theorie is gelegen in het inzicht dat het collectieve
goed van de zorg voor bepaalde uitwendige dingen niet wordt gerealiseerd zonder een
individuele prikkel. Zo'n prikkel kan worden verschaft in de vorm van de institutie der
individuele eigendom. Hoewel in het positieve recht de zin van deze institutie - het
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collectieve goed van een verstandig beheer der goederen - op de achtergrond raakt,
gaat het daar in Thomas' visie wel om: het gebruik moet de gemeenschap ten goede
komen; de individuele eigenaar die daar geen rekening mee houdt, handelt verkeerd. 58
Hieraan kan men de volgende consequentie verbinden. De prive-eigendom kan in belangrijke mate worden gezien als een noodzakelijke institutie ten nutte van de mensengemeenschap, een individuele prikkel (in Olsons terminologie) voor een collectief goed.
Ook voor het positieve recht en de rechtsvorming is dit inzicht in de zin van deze
institutie van belang; er kunnen redenen zijn voor het treffen van aanvullende institutionele voorzieningen. Men denke in dit verband aan de Belemmeringenwet privaatrecht, de Onteigeningswet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsook aan de
actuele kwestie van de grondpolitiek. 59
Tot de prikkels die bevorderen dat een groep een collectief goed verkrijgt, kunnen
ook niet van de overheid afkomstige prikkels behoren, zowel individuele positieve
stimulansen als druk (dwang) van de omgeving. Van de persoonlijke banden kan slechts
in kleine groepen in voldoende mate een prikkel tot medewerking uitgaan. Voor grote
groepen hebben sociale prikkels geen betekenis - tenzij het 'federatieve' groepen zijn.
Hieronder verstaat Olson een groep, die uit meerdere kleine groepen bestaat. Elk van
deze groepen en wellicht ook de overkoepelende groep is zo klein en persoonlijk, dat
sociale prikkels hun uitwerking kunnen hebben. 60

Oligopolie en technische ontwikkeling
Aan het begin van dit hoofdstuk werd er melding van gemaakt dat de W.R.R. de technische ontwikkeling noemt als een niet door de overheid beheerste factor in het werkgelegenheidsbeleid; voorts spelen technische en organisatorische vernieuwing naar het
oordeel van de Raad een niet onbelangrijke rol in een mogelijk op herverdeling van
arbeidskenmerken te richten overheidsbeleid. Technische ontwikkeling en de toepassing daarvan is geen natuurgebeuren, maar een proces waaraan ondememers richting
geven door research- en produktbeleid.61 A. Heertje heeft met name in zijn grote
studie 'Economie en technische ontwikkeling' de macht die ondememingen door hun
beleid ten aanzien van de technische ontwikkeling uitoefenen, in verband gebracht met
de marktvorm van de oligopolie. 62 Oaardoor verschaft dit werk inzicht in de achtergronden van een in onze dagen manifest geworden vorm van machtspluralisme.
Bij volkomen concurrentie zijn aanbod en prijs afhankelijk van de situatie op de
markt; de ondememer kan hierop niet zelfstandig invloed uitoefenen. Volkomen
concurrentie is echter, evenals monopolie, in de westerse econornieen een zeldzame
situatie. 'In de praktijk is meestal sprake van een oligopolistische situatie, d.w.z. dat
op de markt enkele aanbieders met elkaar concurreren.' De goederen die worden
aangeboden, zijn min of meer heterogeen; zijn ze dit niet van nature, dan zorgen de
aanbieders voor verschillen in kwaliteit, verpakking, dienstbetoon en dergelijke. 63
De oligopolist beschikt derhalve over een aantal andere concurrentierniddelen
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dan de prijs, zulks min of meer in tegenstelling tot de situatie bij volkomen concurrentie. Volgens Heertje concurreren oligopolisten slechts in geringe mate met de prijzen
van hun artikelen, en veel meer met andere middelen, zoals reclame en kwaliteit. 64
Verwezenlijking van een kwaliteitsverbetering wordt veelal mogelijk gemaakt
door investeringen in de technische ontwikkeling. Met deze investeringen kunnen
belangrijke bedragen gemoeid zijn. Ten gevolge daarvan kunnen concurrenten niet
gemakkelijk aanstonds adequaat reageren. 65 Een en antler wettigt het vermoeden,
'<lat de onderneming aan een zekere continulteit de voorkeur geeft boven het behalen
van onmiddellijke winsten. Hij wenst in de markt te blijven. Daartoe verstevigt hij
zijn marktpositie door het bijhouden van de technische ontwikkeling, het opvoeren
van de kwaliteit van zijn produkt en het maken van reclame.' 66 Door aandacht voor
de technische ontwikkeling en de opbouw van een voorsprong daarin beveiligen de
oligopolisten zich ook tegen de mogelijkheid van toetreding van nieuwe concurrenten .67 Het is dus enerzijds zo, <lat technische ontwikkeling gunstig is voor de opbouw
en instandhouding of versteviging van een oligopolistische marktpositie. Anderzijds zal
een verdere technische ontwikkeling in belangrijke mate van diezelfde oligopolisten
moeten komen. Toetreding tot de markt van concurrenten is moeilijk. De oligopolisten
beschikken over de deskundigheid en de financiele middelen om nieuwe technische
vindingen te doen. Er is een wederkerige relatie tussen het voortschrijden van de
techniek en macht op de markt. 68 Het is niet eenvoudig deze relatie precies te bepalen.
Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen (I) de relatie ondernemingsgrootte - technische ontwikkeling en (II) de relatie marktvorm - technische ontwikkeling.
(I) Ten gunste van de veronderstelling <lat een onderneming, naar mate zij groter is, meer aan de
technische ontwikkeling bijdraagt, kan worden gewezen op de hoge kosten van geavanceerde
research en op de financiele risico's die men daarbij loopt. Grote ondernemingen kunnen deze
risico's beter dragen. Bovendien profiteren zij 'van de schaalvoordelen van grotere laboratoria,
alsmede van het toepassen van de verworven nieuwe inzichten.' Daardoor zijn conglomeraten en
multinationale ondernemingen bij uitstek in staat, nieuwe produktiemethoden te ontwikkelen en
nieuwe produkten op de markt te brengen,69
In andere opzichten is de zeer omvangrijke onderneming weer ongunstig voor de technische
ontwikkeling. Soms zijn Cle laboratoria te bureaucratisch; hetgeen de creativiteit van de onderzoekers ongunstig kan be1nvloeden. Ook het veelal gecompliceerde besluitvormingsproces in de
grootste ondernemingen kan zo tijdrovend zijn, '<lat veel resultaten van de research verouderd zijn
alvorens zij worden toegepast.'70 Voorts kan de zeer grote onderneming er belang bij hebben,
nieuwe vindingen (nog) niet toe te passen, Deze en andere overwegingen leiden Heertje tot de
hypothese, <lat tot een bepaald punt nieuwe technieken sneller worden toegepast door grotere dan
door kleinere ondernemingen, en <lat tot een verder liggend punt grotere ondernemingen relatief
meer aan research doen dan kleinere. 71
(II) Vervolgens legt Heertje een verband met de machtsverhoudingen op de markt. Uit zijn
sub I vermelde hypothese kan worden afgeleid '<lat het aantal ondernemingen <lat in een groeiende
markt zorg draagt voor het aanbod van goederen onder invloed van de technische ontwikkeling
wordt beperkt, in het bijzonder wegens de schaaleffecten van de technische kennis.' Aangezien
boven een bepaalde omvang groei van de ondernemingen een nadelig effect op de technische
ontwikkeling heeft, zal de oligopolistische marktvorm zich niet tot monopolie ontwikkelen. 'De
marktvorm van het oligopolie die veelvuldig in de werkelijkheid wordt aangetroffen, kan dan ook
tot op zekere hoogte worden verklaard uit het karakter van de technische ontwikkeling.'72 Er is
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dus een wisselwerking tussen technische ontwikkeling en oligopolie: de technische ontwikkeling
wordt begunstigd in een bedrijfsgrootte die bij oligopolistische verhoudingen past, terwijl omgekeerd de technische ontwikkeling een heterogene oligopolie mogelijk maakt. Als de ondernemingen
van kwaliteitsconcurrentie afzien, kan er voor de ondernemingsleiding reden zijn, de ontwikkeling
van telkens nieuwe artikelen te bevorderen. Voor de continu"iteit van de onderneming is dit van
groot belang, omdat veel goederen een levenscyclus hebben waardoor zij op den duur 'emit
gaan'. 73
Heertje ontwikkelt hieruit een verdere hypothese: Meer monopoliemacht vergroot de mogelijkheid om nieuwe technische kennis te ontwikkelen en toe te passen; dit geldt zowel voor nieuwe
produktiemethoden als voor nieuwe produkten. Of deze mogelijkheden worden benut hangt van
andere factoren af. In het algemeen heeft een grotere monopoliemacht hierop een negatieve uitwerking. De dreiging van toetreding stimuleert echter het benutten van de aanwezige mogelijkheden.74

In het kader van de pluralisme-problematiek kan hierbij het volgende warden aangetekend. De positie van oligopolisten in het economische leven en hun macht over de
technische ontwikkeling hangen zo nauw sarnen, dat de overheid - gegeven de autonomie van het bedrijfsleven, waarbij met name aan de zogenaarnde ondernemingsgewijze produktie te denken valt - slechts in beperkte mate vat kan krijgen op de
technische ontwikkeling in het bedrijfsleven. Zij zal dus op een aangepaste manier
moeten reageren op de macht der oligopolisten die de publieke zaak raakt. Van effecten op de publieke zaak is bij voorbeeld sprake bij de uitwerking op werkgelegenheid
en milieu van een bepaalde produktiewijze en van de aard der produkten.

Economisch-technische ontwikkeling en sociaal-economische verhoudingen
Tot de mogelijke gevolgen voor de publieke zaak van een bepaalde produktietechniek
behoren de aantasting van het natuurlijk milieu en de uitputting van energie en grondstoffen. Deze gevolgen warden, aldus Heertje, in het marktmechanisme niet vertolkt. 75
Deze door Heertje als 'overwegend publieke welvaartseffecten' aangeduide gevolgen
zijn 'zozeer verweven' met private welvaartseffecten (met name ten aanzien van de
bedrijfseconomische en commercieel-economische gang van zaken), 'dat besluitvormingsprocessen die het accent hetzij eenzijdig leggen bij de private sector, hetzij bij de
publieke sector niet in de natuur der dingen besloten lijken te liggen.' De verwevenheid
van publieke en private effecten noopt zijns inziens tot het 'ontwikkelen van intensieve
overlegstructuren tussen overheid, consumenten en bedrijfsleven'. De weg die Heertje
wijst, komt neer op het ontwikkelen van het machtspluralisme, waarbij economische
subjecten op enkele terreinen macht over de publieke zaak uitoefenen, tot gezagspluralisme. Hij meent, dat dit door 'het operationaliseren door de overheid - mede
via het staatsrecht - van doelmatige besluitvorrningsprocedures' kan warden bereikt. 76
In dit verband wijst hij ook op de verantwoordelijkheid van de overheid voor toekomstige generaties, 77 waarrnee er nogrnaals de aandacht op wordt gevestigd dat langetermijn-beleid op belangrijke terreinen op gezagspluralisme is aangewezen. De andere
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mogelijke reactie op machtspluralisme, namelijk een maatschappijhervorming die de
pluralistische macht onder staatscontrole brengt, is een weg die Heertje niet wil gaan.
Daarbij is voor hem beslissend, dat de overheid er niet goed aan zou doen, in te grijpen,
waar de ondememingsgewijze research en produktie vele vruchten afwerpt. 78

De pluraliteit van subjecten van werkgelegenheidsbeleid
Een van de terreinen, waar de economisch-technische ontwikkeling 'publieke welvaartseffecten' heeft, is dat van de werkgelegenheid. De neiging, produktiviteitsstijgingen
voor loonsstijgingen te gebruiken, bevordert een arbeidsbesparende technische ontwikkeling, die echter gepaard kan gaan met een vraag naar hoger gekwalificeerd personeel; het is echter ook mogelijk, dat 'uit de hogere winsten investeringen voort(vloeien ),
die tot nieuwe werkgelegenheid kunnen leiden.' 79 Het grate sociaal-psychologische
belang dat gemoeid is met het hebben van werkgelegenheid, en het ernstig psychisch
leed dat moet warden verwerkt wanneer iemand uit het praduktiepraces wordt gestoten, maken het onaanvaardbaar wanneer grate, oligopolistische ondernemingen met
de praduktiefaktor arbeid omgaan als met een eindpradukt. 80 De werkgelegenheidsaspecten van de technische ontwikkeling rechtvaardigen naar het oordeel van Heertje
'ten volle een actief beleid van de centrale overheid .' 81
In antler verband heeft Heertje uiteengezet, dat er een duidelijke samenhang
bestaat tussen de technische ontwikkeling, het investeringsbeleid van de ondernemingen en de werkloosheid van structurele aard. Conjuncturele werkloosheid kan
warden bestreden door de bestedingen op te voeren, zo weet men sedert de publicaties
van J. M. Keynes. De overheid kan dan door zelf meer te besteden de consumptieve
vraag vergroten en daardoor bereiken dat braakliggende arbeid en braakliggend kapitaal
worden ingezet. Deze overheidspolitiek laat de beslissingsvrijheid in de private sector
onverlet. Bij structurele werkloosheid vermag zo'n Keynesiaanse politiek evenwel niets
uit te rich ten. 'Het opvoeren van de bestedingen versterkt het inflatoire klimaat en
daarmede die component van de structurele werkloosheid, die ten nauwste samenhangt
met de prijsstijging van de factor arbeid.' 82
Diepte-investering wil zeggen dat arbeiders door machines worden vervangen. Deze
berust op een arbeidsbesparende technische ontwikkeling. Diepte-investering is een der
oorzaken van structurele werkloosheid. Heertje suggereert een specifiek daarap toegespitste beleidsmaatregel, namelijk verbod van diepte-investering, ook al zou dat op
langere termijn de werkloosheid van een groter aantal werknemers kunnen meebrengen. 83 Vervolgens werpt hij de vraag op, welke consequenties zo'n benadering
heeft voor de economische orde. Wil men de ondernemingsgewijze praduktie handhaven? Moeten ook het voortschrijden van de technische kennis en de toepassing ervan
aan een globale besturing door de overheid worden onderworpen? Moet de overheid
niet alle investeringsactiviteiten aan zich onderwerpen? Erlijkt een dilemma te bestaan:
Ofwel een andere, centraal geleide economische orde, Ofwel structurele werkloos-
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heid. 84 De achtergrond van dit dilemma is eigenlijk, dat de ondernemers macht hebben
over de research en de investeringen, maar dat de overheid niet lijkt te kunnen verzekeren dat zij deze macht op de realisering van de algemene vrijheid richten.
Het geschetste dilemma komt daaruit voort, dat het beleid dat de ondernemingen
voeren ten aanzien van research, investeringen en produktontwikkeling tot de sfeer
van hun autonomie gerekend wordt, terwijl aan datzelfde beleid onafscheidenlijk
macht over de ontwikkeling van de werkgelegenheid verbonden is, welk onderwerp tot
de publieke taken behoort. Heertje meent dat dit dilemma kan worden opgelost, als
enerzijds de ondernemingen zich sterker dan voorheen maatschappelijk orienteren, en
anderzijds de overheid beseft 'dat het oplossen van centrale vraagstukken als het afwegen van milieu en groei en de structurele werkloosheid een samenwerking met de
ondernemer veronderstelt. Deze samenwerking dient niet te worden afgedwongen maar
te worden georganiseerd. In een moderne samenleving is de overheid geen centrale
autoriteit die beslist, maar een organisator van de besluitvorming.' 85
Niet alleen aan het ondernemingsbeleid ten aanzien van research, investeringen en
produktontwikkeling, maar ook aan het beleid van de sociale partners ten aanzien van
lonen, prijzen en tarieven is macht over de ontwikkeling van de werkgelegenheid
verbonden. Van deze factoren zijn naast de overlevingskansen van zwakke bedrijven
met name de financiele mogelijkheden voor investeringen en de aard ervan afhankelijk.
Als men er rekening mee houdt dat de vakbeweging geen aantasting van de inkomensoverdrachten wenst, is loonmatiging onontbeerlijk om de voor bestrijding van de
werkloosheid nodige extra investeringen - hetzij in de private, hetzij in de publieke
sector van de economie - mogelijk te maken. 86

Werkgelegenheidsbeleid door overleg?
Het is echter niet zo, dat enkel door overleg tussen overheid, werkgevers, werknemers,
middenstanders en beoefenaren van vrije beroepen bewerkstelligd kan worden dat het
machtspluralisme ten aanzien van de werkgelegenheid zich tot gezagspluralisme ontwikkelt. Met name J. van den Doel heeft daarop gewezen. Zijn kritiek berust mede op
Olsons theorie van het collectief handelen, volgens welke zonder dwang of selectieve
prikkels de leden van een groep door hun (neiging tot en) vrees voor parasitair gedrag
zullen nalaten te doen, wat in aller belang is. Overleg heeft slechts zin als het tot
bindende resultaten voor ieder leidt, met de mogelijkheid van sancties tegen diegene
die, ondanks afspraken, weigeren hun bijdrage aan het collectieve goed te leveren.
'Als de overheid alleen maar organisator is van het overleg, komt er geen optimaal beleid
tot stand. Als de overheid organisator is van de besluitvorming, is een optimaal beleid
in beginsel mogelijk. Maar dan moet de overheid de deelnemers aan de besluitvorming
wel verplichten om de kosten van de maatregelen waartoe zij hebben besloten, geheel
of grotendeels zelf te dragen', aldus Van den Doel naar aanleiding van Heertjes laatstelijk geciteerde artikel. 87
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Ten aanzien van de pogingen tot een vrijwillige loonmatiging in overleg tussen
werkgevers- en werknemersorganisaties heeft Van den Doel een en antler uitgewerkt,
deels te zamen met C. de Galan en J. Tinbergen. 88 Sedert 1972 worden pogingen
gedaan om een akkoord van werkgevers en werknemers inzake de arbeidsvoorwaarden
in mime zin te bereiken, waaraan de Regcring meewerkt. Er wordt naar gestreefd dat
werkgevers en werknemers bij hun machtsuitoefening, in het kader van hun beleid,
meewerken aan een werkgelegenheidsbeleid op middellange termijn dat elk van de drie
'partijen' in het overleg wenst, maar geen hunner op eigen kracht kan realiseren. Dit
komt neer op een streven naar gezagspluralisme op basis van vrijwilligheid.
Volgens Van den Doel zijn deze pogingen evenwel bij voorbaat tot mislukken
gedoemd. In 1973 voorspelde hij dat het kabinet-Den Uyl er zonder loonmaatregelen,
enkel door overleg niet in zou slagen, tot een door een pluraliteit van beleidssubjecten
te voeren werkgelegenheidsbeleid te komen. 89 De feiten hebben deze voorspelling niet
gelogenstraft. Na 1972 is, ondanks jaarlijkse pogingen, geen centraal akkoord meer
tot stand gekomen; wel werd aan de stakingen in februari 1977 een einde gemaakt
door een centrale afspraak, het zgn. Haagse protocol. In 1974 werd matiging bereikt
door de Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid 1974
(Stb. 1974, 1), 90 die naar aanleiding van de Arabische olieboycot tot stand kwam. De
indiening van het desbetreffende wetsontwerp werd op 13 november 1973 aangekondigd, nadat het ontwerp-centraal akkoord, waarover de vertegenwoordigers van
werkgevers- en werknemersorganisaties op 5 november 1973 overeenstemming hadden
bereikt, door de werkgeversorganisaties was verworpen; bij de toepassing van de wet
zou de Regering mede van het verworpen concept-akkoord uitgaan. 91 Voor 1976
kwam een loonmaatregel op grond van de artikelen 10 en 11 van de Wet op de loonvorming (Stb. 1970, 69) tot stand. 92
Voor iedere afzonderlijke belanghebbende bij de inkomensvorming (door lonen,
prijzen en tarieven) geldt, dat hij liever zijn eigen relatieve inkomenspositie handhaaft,
dan dat hij het risico neemt dat anderen op zijn kosten - zonder zelf een bijdrage in de
vorm van matiging te leveren - de werkgelegenheid verbeteren. Afspraken tussen alle
belanghebbenden inzake matiging kunnen slechts uitkomst bieden, als zij over en
weer ervan verzekerd zijn dat allen de afspraken ook zullen nakomen. 93 Het ontbreken
van zekerheid over de houding van anderen heeft reeds op de interne besluitvorming
binnen organisaties een ongunstige invloed. Afgezien daarvan zal ook de leiding van de
vakbeweging bij onderhandelingen niet of slechts in beperkte mate tot matiging bereid
zijn, zolang de beslissing daartoe niet gekoppeld kan worden aan verplichtingen tot
beperking van de stijging van prijzen en van tarieven van vrije beroepsbeoefenaren, en
tot omzetting van 'meer winst' in 'meer werk'. Het laatste speelde in de mislukte
onderhandelingen over een centraal akkoord voor 1978 en 1979 een belangrijke rol.
Dat enkel door overleg niet een voor allen te prefereren resultaat ten aanzien van de
werkloosheidsbestrijding bereikt kan worden, is dus een gevolg van 'het niet bindende
karakter van het besluitvormingsproces'. 94
Van den Doel, De Galan en Tinbergen pleiten er in verband met deze stand van
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zaken voor, <lat de overheid (weer) een geleide inkomenspolitiek zal gaan voeren. 95 In
hun voorstellen gaat het niet om uitschakeling van de sociale partners - de overheidsbeslissingen zouden immers pas 'na uitvoerig overleg met de werknemers- en werkgeversorganisaties' genomen moeten worden 96 -, maar om bindende besluitvorming:
'het principiele verschil tussen het gedrag van de overheid en <lat van particuliere
organisaties is en blijft, <lat de burgers via de overheid de mogelijkheid hebben om
beslissingen te nemen die alle burgers binden, terwijl diezelfde burgers via hun vakbonden deze mogelijkheid ontberen.' De tegenwerping <lat de in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen evenzeer als vakbonden het eigenbelang van hun
leden nastreven, gaat aan de kern van de zaak voorbij. Het zou naar het oordeel van de
drie auteurs ook mogelijk zijn, aan de !eden van de vakbeweging de mogelijkheid tot
het nemen van bindende beslissingen toe te kennen; <lit alternatief verwerpen zij
echter, omdat het strijdig is met 'de grondslagen van de westerse democratie.' 97

Gezagspluralisme ten aanzien van de werkgelegenheid
Bij de uitwerking van het inzicht, <lat enkel door vrijblijvend overleg machtspluralisme
ten aanzien van de werkgelegenheid zich niet tot gezagspluralisme kan ontwikkelen,
moet ermee rekening worden gehouden <lat:
een volledige overneming van de beslissingen inzake lonen, prijzen, investeringen
enz. door de overheid strijdig zou zijn met de autonomie in eigen kring, en niet tot
gezagspluralisme zou leiden, en <lat
de aanvaardbaarheid van bindende beslissingen zal moeten berusten op de samenhang die wordt gelegd tussen de regulering op de onderscheiden terreinen en de
bestrijding van werkloosheid.
Een ingreep in de loonvorming zal door de vakbeweging ervaren worden als een bedreiging van haar positie in het sociaal-economisch !even. Bovendien zal een ge:isoleerde ingreep in de lonen, waarbij niet verzekerd is <lat andere groepen zich evenzeer matigen
en <lat meer winst ook tot meer werk zal leiden, grote weerstanden oproepen. De loonmaatregel van het kabinet-De Jong was, in de woorden van Prakke, 'een slag in de
lucht', en werd door het kabinet-Biesheuvel kort na zijn optreden ingetrokken. 98 De
loonmaatregel voor 1976 had wel effect - wellicht doordat het beleid van het kabinetDen Uyl bij de vakbeweging meer vertrouwen wekte 99 -, al heeft zij wellicht geleid
tot 'opgekropte energie bij de werknemers' die in de stakingsacties van februari 1977
tot ontlading kwam. 100
Ook andere partiele ingrepen in het autonome beleid van de sociale partners beloven weinig succes. Als van tevoren vaststaat, <lat de overheid op een bepaald gebied bij voorbeeld ten aanzien van de prijzen - dwingend beperkingen zal opleggen, zullen
andere deelnemers aan het overleg er minder belang bij hebben om hier een matiging
hunnerzijds tegenover te stellen, omdat het 'voor wat hoort wat' element in de onderhandelingen dan ontbreekt.
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De zgn. arbeidsplaatsenovereenkomsten behelzen een poging te verzekeren, dat
loonmatiging van werknemerszijde via handhaving of vergroting van het rendement der
ondernemingen werkelijk zal leiden tot behoud van de werkgelegenheid. Dergelijke
overeenkomsten tussen vakbonden en werkgevers( organisaties) kunnen echter slechts
een beperkte bijdrage tot een pluralistisch werkgelegenheidsbeleid leveren. Doordat de
inhoud ervan alleen op een bepaald bedrijf of een bepaalde bedrijfstak betrekking
heeft, blijven in de onderhandelingen mogelijkheden tot indirecte verbetering van de
werkgelegenheid (in andere bedrijfstakken met in het kader van de economisch-technische ontwikkeling gunstige perspectieven) door algemene rendementsverbetering buiten beschouwing. 101 Een arbeidsplaatsenovereenkomst leent zich niet voor loonmatiging met het oog op dergelijke ruimere effecten voor de werkgelegenheid. Binnen een
bedrijf of bedrijfstak kan, aldus Vermaat, evenmin veel van zulke overeenkomsten verwacht worden. Voor sterke bedrijven zijn zij min of meer overbodig, voor zwakke weinig effectief, omdat de rentabiliteit van een bedrijf toch niet blijvend gewaarborgd kan
worden. In enkele gevallen kan een (tijdelijke) financiele bijdrage van de overheid uitkomst bieden; ter wille van de werkgelegenheid kunnen echter beter specifieke subsidies, bij voorbeeld voor vervroegde pensionering of plaatsing van schoolverlaters worden gegeven. 102
Als noch vrijblijvend centraal overleg, noch partiele bindende maatregelen of afspraken toereikend zijn om machtspluralisme ten aanzien van de ontwikkeling der
werkgelegenheid tot gezagspluralisme te ontwikkelen, zullen op centraal niveau bindende beslissingen moeten worden genomen. Ook een appel aan de verantwoordelijkheid van de sociale partners biedt geen alternatief voor zulke bindende beslissingen. In
het rapport 'Gespreide verantwoordelijkheid', uitgebracht door een commissie van de
wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU, wordt ervan uitgegaan dat de
overheid zich op sociaal-economisch terrein terughoudend moet opstellen om wille van
'de vrijheid die mensen en organisaties nodig hebben om tot verantwoordelijkheid te
kunnen komen'. 103 Van Rhijn wijst erop, dat in het rapport vrijheid ten onrechte
slechts in de zin van 'afwezigheid van overheidsbemoeienis' wordt gebruikt. Ook het
bevorderen van de vrijheid (in positieve zin) uit verantwoordelijkheid voor de antler is
een overheidstaak. 104 In het rapport wordt sterk de nadruk gelegd op de waarde van
overleg op centraal niveau. De institutionele voorzieningen die nodig zijn om de naleving van akkoorden te verzekeren - en daarmee de totstandkoming ervan mogelijk te
maken - blijven echter buiten beschouwing, al wordt onderkend dat om wille van het
investeringsniveau en de werkgelegenheid overheidsingrijpen geboden kan zijn. 105 Er is
geen reden om juist op sociaal-economisch gebied voor de naleving van normen betreffende de uiterlijke samenlevingsverhoudingen op vrijblijvende coordinatie van gedrag
te vertrouwen.
Institutionele voorzieningen voor het opheffen van de fatale vrijblijvendheid van
het centraal overleg dienen met het oog op de autonomie in eigen kring van de sociale
partners niet te bestaan in eenzijdig door de overheid te nemen beslissingen, maar in
selectieve toepassing van positieve en negatieve prikkels, gericht op de naleving van een
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samenhangend, zoveel mogelijk in overleg tussen overheid en bedrijfsleven geformuleerd sociaal-economisch beleid. Het overleg zal gevoerd moeten warden met de zekerheid dat ofwel de naleving van alle onderdelen van het akkoord verzekerd is, ofwel niemand gebonden is. Anders zullen bij voorbeeld de vakbonden - uit vrees dat meer winst
niet tot meer werk zal leiden, of dat andere inkomens meer zullen stijgen dan beoogd zich niet willen matigen. Slechts de overheid kan de institutionele voorzieningen treffen die nodig zijn om het machtspluralisme ten aanzien van de werkgelegenheid tot
gezagspluralisme te ontwikkelen. Zij zal - na een (beperkte) toetsing van de uitkomsten van het overleg - moeten verzekeren dat geen partij zich aan het akkoord onttrekt. De wijze waarop dit geschiedt zal naar gelang van het onderwerp verschillen.
Voor afspraken over lonen en andere arbeidsvoorwaarden en over prijzen kan men denken aan een wettelijke regeling inzake algemeen-verbindendverklaring door de Regering, krachtens welke de nakoming kan warden afgedwongen. 106 De sociale partners
zullen, zoals gezegd, slechts tot een akkoord kunnen komen, als vaststaat dat het ook
door hun wederpartij zal warden nageleefd. Daarom zullen zij niet gebonden willen
zijn, als de Regering het akkoord niet algemeen verbindend verklaart; hiervoor behoeft geen wettelijke regeling getroffen te warden, aangezien in het akoord een daartoe strekkende voorwaarde kan warden opgeonomen.
Ten aanzien van investeringen en technologie kan de overheid gebruik maken van
beleidsinstrumenten als subsidies en heffingen (zie hieronder). In het overleg zal ook
overigens het overheidsbeleid (ten aanzien van belastingen en collectieve voorzieningen) betrokken kunnen warden.
Naast de hierboven gesuggereerde zijn er nog andere mogelijkheden om het
machtspluralisme ten aanzien van de ontwikkeling der werkgelegenheid tot gezagspluralisme te ontwikkelen. Reeds genoemd werd de (door henzelf verworpen) gedachte
van Van den Doel, De Galan en Tinbergen om de vakbondsleden bij referendum bindende beslissingen over lonen, prijzen en collectieve voorzieningen te laten nemen. 107
Een andere mogelijkheid is gelegen in het toekennen van beslissingsbevoegdheid aan
een overheidsorgaan waarin werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd
zijn, namelijk de Sociaal-Economische Raad. In hoofdstuk 12 zal een proeve van een
systematiek van mogelijke op gezagspluralisme gerichte instituties warden gegeven.

Beleid ten aanzien van investeringen en technologie
Matiging van lonen en andere inkomens ten einde te voorkomen dat arbeidsbesparende
technische ontwikkeling en arbeidsbesparende investeringen warden uitgelokt, is
slechts een onderdeel van een eventueel werkgelegenheidsbeleid. Hetgeen hiervoor over
de economisch-technische ontwikkeling en de autonomie van het bedrijfsleven werd
gezegd, wijst erop dat naast een op inkomensmatiging gericht korte-termijn-beleid behoefte bestaat aan een pluralistisch lange-termijn-beleid ten aanzien van de technische
ontwikkeling, niet alleen met het oog op de werkgelegenheid, maar ook in verband met
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humanisering van de arbeid, de ruimtelijke ordening, het milieubeheer daaronder begrepen, veiligheid en het gebruik van energie en grondstoffen. 108 Ook de aan het begin
van dit hoofdstuk geciteerde rapporten van de W.R.R. wijzen in deze richting. Voor
wat bij voorbeeld de nadelen van een bepaalde produktietechniek voor het milieu betreft, vestigt Heertje er de aandacht op dat het de ondernemingen ontbreekt aan
'mogelijkheden deze nadelen in politieke zin af te wegen tegen andere gevolgen van
hun optreden, zoals het handhaven van de werkgelegenheid en de bijdrage tot de publieke middelen. Bovendien stelt de marktpositie van de meeste ondernemingen grenzen aan de mate waarin zij zelf de kosten van een minder milieuvervuilende produktie
kunnen dragen.' 109
De overheid kan, zoals hiervoor aangegeven, in onze economische en politieke
orde niet rechtstreeks beleid voeren ten aanzien van technische ontwikkeling en investeringen. Zij zal, om tot een pluralistische beleidsbepaling te komen, instituties tot
ontwikkeling moeten brengen die bevorderen dat de ondernemingen bij hun researchen investeringsbeleid tevens aan een pluralistisch werkgelegenheids-, milieu- en energiebeleid participeren. Heertje noemt de toepassing van heffingen en verbodsbepalingen
of combinaties daarvan om het ontwikkelen van 'milieuzuivere technieken' te bevorderen .110 Het systeem van milieuheffingen neemt thans reeds een belangrijke plaats in
het milieurecht in. 111
De laatste jaren is het investeringsbeleid der ondernemingen, dat nog niet lang geleden als onaantastbare bevoegdheid van de eigenaar gold, als mogelijk aangrijpingspunt onder de aandacht gekomen. De Wet selectieve investeringsregeling (Stb. 197 4,
95) voorziet in een stelsel van heffingen en vergunningen ter zake. Door middel daarvan kan de overheid be:invloeden waar, in welke mate en in welke vorm het bedrijfsleven investeringen doet. Deze wet geldt (na wijziging bij de hierna te bespreken Wet
investeringsrekening, Stb. 1978, 368) slechts voor een beperkt gedeelte van het land,
globaal de Randstad en - voor zover dit bij a.m.v.b. is bepaald - de Veluwe.
De in 1976 uitgebrachte Nota inzake de selectieve groei (Economische Structuurnota) bevat een (middel)lange-termijn-plan, dat 'gericht is en op volledige en volwaardige werkgelegenheid en op een systematische verdere verbetering van de kwaliteit van
het bestaan.' 112 De totstandkoming van een dergelijke nota was onder meer bepleit
door de W.R.R. in zijn nota inzake de structuur van de Nederlandse economie van
1974.11 3 Kenmerkend voor de Structuurnota is het planmatige karakter ervan, met
dien verstande dat van blauwdrukplanning geen sprake is; het voorheen gevoerde, vooral 'curatieve beleid wordt ingewisseld voor een preventief beleid' .114 Als trefwoorden
voor deze tweeledige doelstelling bezigt de nota de termen 'continu:iteit' en 'selectiviteit', waarvan wordt erkend, dat tussen beide een zekere spanning bestaat.11 5 Omdat
de Regering haar tweeledige doelstelling wenst te realiseren binnen het kader van de
bestaande economische orde - door haar als 'georienteerde markteconomie' omschreven (zie hoofdstuk 12) -, moet er een beleidsinstrumentarium zijn waarmee zij '-met
behoud van de gedecentraliseerde beslissingsmacht - de ontwikkeling van de nationale
economie zoveel mogelijk in de goede richting (kan) sturen.' 116 Op het nationale
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niveau komen als beleidsinstrumenten subsidies en heffingen in aanmerking, alsmede indien met deze instrumenten onvoldoende resultaten geboekt worden - geboden en
verboden. 117
De in de Structuurnota aangekondigde W~t investeringsrekening (Stb. 1978,
368)118 voorziet in de invoering van investeringsbijdragen en -toeslagen uit een nieuw
begrotingsfonds, Investeringsrekening geheten, waarbij de bestaande fiscale investeringsfaciliteiten zullen worden opgeheven. De stimulering van investeringen wordt,
aldus de memorie van toelichting, 'specifiek ( ...) gericht op maatschappelijke prioriteiten.' Investeringsbeslissingen bepalen immers 'in belangrijke mate onze toekomstige
economische en sociale ontwikkeling'. Gekozen is 'voor een stelsel waarin de verantwoordelijkheden voor de economische beslissingen in beginsel worden gelaten op het
niveau van de individuen en ondernemingen. Deze gedecentraliseerde verantwoordelijkheden zullen evenwel uitgeoefend moeten worden binnen een door de overheid geschapen kader en in een zodanige orientatie, dat het totaal aan afzonderlijke beslissingen in
belangrijke mate ook gaat in de richting die de gemeenschap als geheel wenst.' 119 Het
oogmerk van de wet is dus dat de ondernemingen bij hun autonome beslissingen over
investeringen rekening zullen houden met de publieke zaak. De wet voorziet in 'investeringstoeslagen ter bevordering ofverbetering van:
a. de kleinschaligheid bij het ondernemen;
b. de sociaal-economische toestand in bepaalde gebieden en in het bijzonder de werkgelegenheidssituatie aldaar;
c. de ruimtelijke ordening' (art. 5.3).
Daarnaast kent zij toeslagen voor grote projecten (artt. 6-14). Met deze toeslagen wil
men investeringen stimuleren, die uit publiek oogpunt positief beoordeeld moeten
worden. In de memorie van toelichting wordt de 'rechtvaardigingsgrond' voor elke toeslag-categorie uiteengezet: voor de regionale toeslag spreiding van econornische activiteiten en van de bevolking, alsmede 'het scheppen van gelijke kansen voor de verschillende regio's', voor de ruimtelijke toeslag 'een zo goed mogelijke wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving', voor de toeslag voor grote projecten de 'arbeidsplaatsencreatie', en voor de toeslag voor kleinschaligheid 'het belang voor het leefrnilieu, de
menselijke maat, de innovatiekracht die van middelgrote en kleine ondernemingen kan
uitgaan en de mate van de decentralisatie' .120
In een tweede fase, waarvan het aanvangstijdstip nog niet kan worden bepaald, 121
zullen volgens art. 5.6 bij een nadere wet 'regels (worden) gesteld omtrent het verlenen
van investeringstoeslagen in verband met de betekenis van investeringen voor:
a. de stadsvernieuwing;
b. het verkrijgen van nieuwe kennis of ervaring;
c. de verbetering van de structuur van bedrijfstakken in samenhang met de internationale economische structuur;
d. een goed leefmilieu;
e. het zuinig gebruik van energie en grondstoffen.' 122
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De hier bedoelde effecten van investeringen raken eveneens onmiskenbaar de publieke
zaak. Het verdient de aandacht, dat hier in het overheidsbeleid de samenhang tussen
economische politiek en stadsvernieuwingsbeleid - die in werkelijkheid reeds lang bestond - erkenning krijgt.
De technische ontwikkeling wordt door een pluralistische beleidsvorming ten aanzien van de investeringen slechts indirect be!nvloed; pas in de tweede fase van de Investeringsrekening zal het beleid specifiek daarop gericht worden (art. 5.6 sub b). Tot
dusver voert de overheid te onzent een veel minder actief beleid met betrekking tot de
zogenaamde 'research' en 'development' en de toepassing daarvan ('innovatie') in
ondernemingen dan in de Verenigde Staten, Japan, de Bondsrepubliek Duitsland en
Groot-Brittannie, 123 al geeft zij er sinds lang financiele steun aan. 124 Het voor de toepassing van technische vernieuwingen relevante overheidsbeleid is vooral van 'reactieve'
aard (milieu- en veiligheidswetgeving). 125
Een gerichte stimulering door de overheid van de technische ontwikkeling is bepleit in een notitie die de fractievoorzitter van D'66 in de Tweede Kamer, J. Terlouw,
in juni 1977 aan kabinetsformateur Den Uyl deed toekomen. Naar het oordeel van Terlouw maken structurele veranderingen - onder andere ten aanzien van de internationale arbeidsverdeling, de energiebronnen en het milieu-, ons hoge onderwijsniveau en
onze internationale concurrentiepositie 'een ombuiging van de huidige produkties in de
richting van het vervaardigen van produkten en diensten met een hoge toegevoegde
waarde' noodzakelijk. Terlouw stelde, ter aanvulling van de in de Wet investeringsrekening geboden mogelijkheden, een aantal maatregelen ter bevordering van de gewenste
technische ontwikkeling voor, waarbij overheid en bedrijfsleven zouden moeten samenwerken. Tot die maatregelen zou ook het 'opstellen van een lange-termijn-planning ten
aanzien van de structuur in de Nederlandse industrie behoren'. Een en antler zou onder
de zorg van 'ten minste een staatssecretaris voor technologie' moeten berusten. 126
In het sociaal-economische akkoord dat op 9 augustus werd gesloten tussen de
fracties van PvdA, CDA en D'66, die toen nog voornemens waren te zamen een kabinet
tot stand te brengen, wr;s in een dergelijk beleid 'gericht op het stimuleren en sturen
van technologische vernieuwing' voorzien. Als beleidsinstrumenten werden naast de
Wet investeringsrekening genoemd: 'subsidiering van research en development, aankoopbeleid van de overheid' en 'extra premiering van arbeidsintensieve technieken
(energiebesparing)' .127
In het regeerakkoord CDA/VVD, dat aan het optreden van het kabinet-Van Agt
ten grondslag ligt, zijn slechts fiscale begunstigingen van innovaties en milieu-investeringen voorzien. In het debat over de regeringsverklaring zegde de Minister-President
echter toe, dat een nota over innovatie zou worden opgesteld. 128 Blijkens mededelingen van de Minister voor Wetenschapsbeleid M. W. J. M. Peijenburg in het Wetenschapsbudget 1979 zal in deze nota onder meer worden ingegaan op de mogelijke bijdrage van het Nederlandse 'research'- en 'development'-potentieel aan innovatie, en op
de vraag 'waar, wanneer en met welke instrumenten kan de overheid innovatiebevorderend optreden?' 129
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Ook in het werkprogramma van de W.R.R. wordt aan de onderhavige problematiek aandacht geschonken. De Raad is voomemens in het kader van het project 'Plaats
en toekomst van de Nederlandse industrie' aandacht te schenken aan de rol die de
overheid kan spelen in de stimulering van technische innovatie, waarbij hij mede criteria betreffende onder andere milieu, ruimtebeslag, grondstoffengebruik en innovatie
zal betrekken. 130 Blijkens de onderzoeksopzet van dit project denkt de Raad met het
oog op de verscheidenheid binnen de industrie aan 'een micro-economische aanpak
door een stimuleringsbeleid dat innovatie-initiatieven van onderaf bevordert.' Het beleid zou met name op de middelgrote en kleine industrie gericht moeten warden, die
immers niet over (voldoende) eigen faciliteiten voor 'research' en 'development' beschikt. Hierbij wordt aan door de overheid te subsidieren nauwe samenwerking tussen
TNO en de betrokken bedrijven gedacht. 131
Door subsidiering van de door ondememingen gewenste onderzoeksactiviteiten op
technologisch gebied en innoverende investeringen kan de economisch-technische ontwikkeling gestimuleerd warden. Daarmee wordt echter nog niet bewerkstelligd dat de
macht van het bedrijfsleven wordt gericht op de publieke zaak (waarbij het om
'externe' effecten van het -research- en investeringsbeleid ten aanzien van o.a. werkgelegenheid en milieu gaat), behalve voor zover het uitblijven van de door de ondernemer
gewenste onderzoeksactiviteiten c.q. investeringen uit publiek oogpunt ongewenst is.
Een 'sturing' hiervan kan echter met hetzelfde subsidie-instrument plaatsvinden, mits
de overheid een beleid inzake de toekenning van subsidies ontwikkelt, eventueel aangevuld met verboden ten aanzien van bepaalde investeringen. Met betrekking tot het
technologiebeleid in de Bondsrepubliek Duitsland wordt gesteld, dat de overheid wel
over de beleidsinstrumenten, maar niet over de criteria en de informatie beschikt om
de ontwikkeling te sturen. 'Het zijn de gestuurden en hun vaak tegenstrijdige belangen,
die het beleid bepalen'; 132 het overheidsbeleid reproduceert dus in feite vergaand de
prioriteitenstelling van het bedrijfsleven. Het is dan ook van belang, dat de W.R.R. in
zijn hiervoor genoemde onderzoeksproject mede de ontwikkeling van criteria voor
overheidssteun en de vraag naar 'de grenzen van overheidsbemoeienis' op dit gebied zal
betrekken. 133 Op grand daarvan zou een pluralistisch lange-termijn-beleid ten aanzien
van de economisch-technische ontwikkeling tot stand kunnen komen, waarbij de overheid richting geeft aan de autonome beslissingen van de ondernemingen, voor zover
deze beslissingen de publieke zaak raken.

Conclusie
In onze samenleving oefenen deelnemers aan het maatschappelijk leven, met name eco-

nomische subjecten, in sommige opzichten macht uit die tot buiten de hun eigen sfeer
reikt en de verwerkelijking van de algemene vrijheid rechtstreeks be!nvloedt. De overheid kan, gegeven de door de economische en politieke orde gestelde grenzen, deze invloed niet uit de weg ruimen. De macht die de sociale partners in het kader van het
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overleg over (met name) de loonvorming uitoefenen over de ontwik:keling van de werkgelegenheid, biedt hiervan een voorbeeld. Olsons theorie van de groepen leert, dat vrijblijvende coordinatie van gedrag niet tot een optimaal resultaat kan leiden. Voorts
moet de grate rol die de technische ontwikkeling in het economische leven is gaan spelen, warden genoemd. De technische ontwikkeling heeft gevolgen voor de werkgelegenheid, de ruimtelijke ordening, het milieu, de veiligheid, het gebruik: van energiebronnen
en de humanisering van de arbeidsplaats. Het beleid ter zake wordt in overwegende
mate in de ondernemingen bepaald.
Deze verhoudingen kunnen warden aangeduid als 'machtspluralisme': de overheid
moet haar macht over de publieke zaak delen met andere subjecten. Het is deze situatie die de vraag oproept, in hoeverre een relevante beheersing van de maatschappelijke
ontwikkeling op lange termijn door de overheid in onze samenleving mogelijk is. In
hoofdstuk 6 werd een beginsel van staatsrechtsvorming ontwikkeld, hetwelk inhoudt
dat macht over de publieke zaak dient te warden 'opgeheven', d.w.z. ofwel op het niveau van gezag (macht tot vrijheid) dient te warden gebracht, ofwel geliquideerd dient
te warden. Aangezien de laatste weg in onze economisch-politieke orde onbegaanbaar
is, en aangezien de bezitters van pluralistische macht niet spontaan beleid zullen genereren dat de publieke zaak in voldoende mate dient, rust op de overheid de taak, instituties te ontwikkelen die het machtspluralisme tot gezagspluralisme zullen maken.
Waar deze instituties ontwikkeld warden, zal het beleid op die gebieden door een
pluraliteit van subjecten warden bepaald. In het volgende hoofdstuk zal nader warden
ingegaan op mogelijke staatsrechtelijke instituties ter zake, en op de hiermee nauw verbonden problematiek van de economische en politieke orde.
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12 De ontwikkeling van pluralistische
gezagsverhoudingen

Inleiding
In de Economische Structuurnota van juni 1976 brengt de Regering tot uitdrukking,
dat zij haar tweeledige doelstelling van continuiteit en selectiviteit in de economische
groei wenst te realiseren binnen de bestaande 'gemengde economische orde', in de nota
omschreven als 'een georienteerde markteconomie' .1 Dit houdt in dat 'de beslissingen,
die de ontwikkeling van de volkshuishouding bepalen, in belangrijke mate gedecentraliseerd (worden) genomen.' De term 'gedecentraliseerd' heeft hier kennelijk niet de gebruikelijke staatsrechtelijke betekenis; gedoeld wordt op het overlaten van beslissingen
aan de economische subjecten.2 Volgens de nota vloeit de waarde van deze economische orde voort uit 'de grotere individuele vrijheid, vergeleken met een collectief vastgesteld plan', de grotere doelmatigheid dan in 'een volkshuishouding, waarin alles van
een centraal punt uit gepland en geleid wordt', de grote ruimte voor creativiteit en ten slotte - daaruit, dat 'deze een betere waarborg geeft voor de noodzakelijke dynamiek dan andere praktisch uitvoerbare stelsels. ' 3
Met deze voorkeur voor de 'georienteerde markteconomie' is noodzakelijk verbonden, dat de overheid niet zelfstandig het op continuiteit en selectiviteit gerichte beleid
voert. Zij kan en wil de economische beslissingen niet naar zich toe trekken, maar wil
wel '-met behoud van de gedecentraliseerde beslissingsmacht - de ontwikkeling van de
nationale economie zoveel mogelijk in de goede richting sturen.' 4 Daartoe is een 'uitgebreid en complex instrumentarium' nodig, hetwelk naast de weg van overleg, subsidies
en heffingen, 'harde instrumenten' omvat. 'De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor
een investeringsbeslissing dient bij de individuele onderneming te blijven; omvang en
richting moeten echter in hun totaaleffect voldoen aan de ter zake gestelde maatschappelijke doelen.' 5 Het in de nota uitgezette beleid is er dus niet op gericht, macht van
economische subjecten die de publieke zaak raakt, te elimineren, maar strekt ertoe,
deze macht door instituties als de Investeringsrekening tot pluralistisch gezag te ontwikkelen.6
In dit hoofdstuk zal allereerst een proeve van een systematiek van op gezagspluralisme gerichte instituties worden gegeven. Wanneer zulke instituties in het positieve
recht worden opgenomen, zal het gaan om regelingen van gemengd staatsrechtelijke en
bestuursrechtelijke aard. Recht dat de onderlinge verhouding regelt tussen de overheid
en de pluralistische machthebbers die - onder leiding van de overheid - aan de uitoefe-
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ning van publiek gezag participeren, heeft betrekking op de organisatie van gezag en
vrijheid. In dit opzicht behoort het tot het staatsrecht. 7 Een regeling van deze instituties zal er tevens in voorzien dat de overheid leiding geeft aan het beleid van de pluralistische machthebbers. De regeling van de methode waarmee en de vormen waarin die
leiding wordt gegeven, behoort tot het formeel bestuursrecht; voor zover omtrent de
inhoud van het overheidsoptreden iets wordt bepaald, is er ook materieel bestuursrecht
in opgenomen.
Deze proeve van een systematiek wordt gevolgd door enige opmerkingen over pluralistische planning en over de rechtsbescherming ter zake. Een beschouwing over de
mogelijkheid van een relevante beheersing van de maatschappelijke ontwikkeling op
lange termijn door de overheid sluit dit hoofdstuk af.

Systematiek van op gezagspluralisme gerichte instituties
De instituties die ten doel hebben machtspluralisme over de publieke zaak in goede
banen te leiden, dus tot gezagspluralisme te ontwikkelen, zullen thans in het algemeen
besproken warden.
Uiteraard kan een sterke publieke opinie hier een invloed ten goede uitoefenen,
evenals andere factoren van sociale en culturele aard. In het licht van Olsons theorie
van de groepen moet evenwel warden aangenomen dat binnen gemeenschappen van
persoonlijk niet aanspreekbare subjecten in het algemeen positieve of negatieve stimulansen nodig zijn om te verzekeren dat deze subjecten hun macht richten op de verwezenlijking van de algemene vrijheid. Hieronder gaat het om publiekrechtelijke instituties, waarbij aangetekend moet warden dat deze ook wel de publieke opinie inSchakelen. Onderstaande verkenning van de instituties die voor dit doel geschikt lijken, is
mede gebaseerd op de bespreking van de pluralisme-problematiek in hoofdstuk 11.
Een probleem op zich vormt de invoering van deze instituties. Men mag immers
niet verwachten, dat hiertoe een spontane bereidheid zal bestaan, terwijl deze ten aanzien van een op de publieke zaak gerichte uitoefening van pluralistische macht ontbreekt. Toch lijken er mogelijkheden te bestaan om deze invoering te realiseren. De publieke opnie kan door de overheid, de politieke partijen en/of mensen met persoonlijk
gezag rijp gemaakt warden voor veranderingen. Ook kan een crisis (bij voorbeeld massale werkloosheid, hollende inflatie, milieurampen of oorlog) de weg ervoor banen. 8
Ten slotte is het mogelijk dat naar aanleiding van incidentele problemen stap voor stap
vernieuwingen warden ge!ntroduceerd. 9 Aangenomen mag warden, dat deze drie mogelijkheden betekenis hebben gehad voor het feit dat verscheidene instituties bestaan
of in ontwikkeling zijn, die uitoefening van pluralistische macht tot gezag stimuleren.
De instituties die de ontwikkeling van machtspluralisme naar gezagspluralisme bevorderen, zouden als volgt kunnen warden gesystematiseerd:
I. medeverantwoordelijkheid van de machthebbers voor het overheidsbeleid;
II. medeverantwoordelijkheid van de overheid voor de machtsuitoefening;
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III. indirecte be!nvloeding;
IV. regelstelling;
V. toezicht.
Onder 'machthebbers' worden niet tot de overheid behorende subjecten (organisaties)
verstaan, die in zeker opzicht macht uitoefenen over de publieke zaak. Niet in deze
systematiek opgenomen zijn overeenkomsten tussen overheid en machthebbers omtrent een gecoordineerd optreden. Een overeenkomst van deze aard zal immers veelal
pas mogelijk zijn als de medewerking van een machthebber aan de publieke taakvervulling reeds verzekerd is. De overeenkomst moet eerder als neerslag dan als bron van een
ontwikkeling van machtspluralisme tot gezagspluralisme worden beschouwd.
I.

Medeverantwoordelijkheid van de machthebbers voor het overheidsbeleid

A. Informele medeverantwoordelijkheid.
In kamerfracties en in de Ministerraad worden veelal personen opgenomen omdat
zij voortkomen uit een bepaalde belangengroep. De machthebbers dragen daardoor
indirect en informeel een zekere medeverantwoordelijkheid voor de publieke zaak,
hetgeen de houding van hun groepen, waar zij zelfstandig hun eigen beleid bepalen,
kan bei:nvloeden; of dit het geval zal zijn, is echter onzaker. 10
Formele medeverantwoordelijkheid.
Door publiekrechtelijke institutionalisering 11 ontstaat formele medeverantwoordelijkheid, die een overeenkomstig effect kan hebben. Soms worden groepsrepresentanten
in adviescommissies opgenomen, soms zelfs in rechtsprekende colleges, in corporatief
samengestelde volksvertegenwoordigingen (de Beierse en de Ierse Senaat), en in organen
als onze Sociaal-Economische Raad. Door de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zijn
dragers van pluralistische macht in de overheid opgenomen. 12 M. Scheltema heeft in
een voorstudie ten behoeve van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
bepleit, bestuurstaken toe te kennen aan zelfstandige raden en commissies. Een van de
door Scheltema veronderstelde voordelen zou zijn, dat aan de vertegenwoordigers van
belanghebbenden - die in de huidige bestuurlijke constellatie in slechts adviserende
raden en commissies zitting hebben - medeverantwoordelijkheid voor het bestuur op
bepaalde gebieden kan worden gegeven. 13 Machthebbers zullen zich eerder naar de
beslissingen van zulke raden en commissies richten dan naar andere overheidslichamen.
B.

II. Medeverantwoordelijkheid van de overheid voor de machtsuitoefening

A. Door opneming in de besturende organen.
Wanneer 'vertegenwoordigers van het algemeen belang' in de besturen van ondernemingen worden opgenomen, kunnen overwegingen betreffende de publieke effecten
van het beleid eerder in de besluitvorming worden ingebracht.

237

In de Wet van 6 mei 1971(Stb.1971, 289) kreeg een herziening van het vennootschapsrecht ten aanzien van de raad van commissarissen bij grote n.v.'s en b.v.'s (zogeheten 'structuurvennootschappen') haar beslag. Deze herziening was voorbereid door
een door de Minister van Justitie in 1960 ingestelde adviescommissie onder voorzitterschap van P. J. Verdam. Een minderheid van deze commissie, die in 1964 rapport
uitbracht, wenste de aanstelling van 'commissarissen algemeen belang' bij grote vennootschappen, ten einde te bereiken dat - bij voorbeeld bij het investerings- en vestigingsbeleid - het 'algemeen belang' in de discussie zou meewegen. Deze commissarissen
zouden benoemd moeten worden op een soortgelijke wijze als de Kroonleden van de
S.E.R. Een voorstel van overeenkomstige strekking was reeds in 1959 gedaan in een
rapport van de Wiardi Beckman Stichting. De S.E.R. nam in zijn unaniem advies van
1969 over de structuurvennootschap deze suggestie niet over, evenmin als de Regering
in haar wetsontwerp. Een amendement-Nederhorst c.s. om toch door de Minister van
Economische Zaken (op basis van voordrachten door de S.E.R. en vervolgens de
Tweede Kamer) bij zeer grote vennootschappen een commissaris te laten benoemen,
werd verworpen. 14
B.

Door medewerking aan het effectueren van besluiten.
De besluitvorming die in c.a.o.'s en mededingingsregelingen is neergelegd, krijgt
pas haar voile effect door algemeen-verbindendverklaring. Deze is bij de Wet op het
algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve
arbeidsovereenkomsten (Stb. 1937, 801) en de Wet economische mededinging (Stb.
1956, 401) aan ministers opgedragen. De overheid kan hierbij toetsen of de macht die
via c.a.o.'s en kartels wordt uitgeoefend, zich in voldoende mate met de publieke zaak
verdraagt.
Medewerking van de overheid door het effectueren van besluiten is voorts vereist
waar machthebbers een vergunning van de overheid behoeven. Dit betreft bij voorbeeld
de vergunningen op grond van de Hinderwet (Stb. 1952, 274) en de in het Rijnmondgebied vereiste investeringsvergunningen op grond van de in hoofdstuk 11 besproken
Wet selectieve investeringsregeling. Aan het (voorwaardelijk) verlenen van een vergunning gaat veelal overleg vooraf.
III. Indirecte bei"nvloeding
A. Via de publieke opinie.
In de Wet economische mededinging is voorzien, dat de overheid bepaalde gegevens openbaar kan maken (art. 19.1 sub a en art. 24.1 sub a). Dit beroep op de
publieke opinie is geschikt om druk uit te oefenen op machthebbers, opdat zij met de
publieke zaak rekening houden.
De wettelijke regeling van de jaarrekening van ondernemingen (thans Titel 6 Boek
2 B.W.) beoogt primair kapitaal-verschaffers te informeren over de financiele positie
van de onderneming. Men mag echter aannemen, dat de openbaarheid van stukken
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waaruit iets over de vooruitzichten op bedrijfscontinu'iteit te leren valt, ook kan leiden
tot een zekere controle van de publieke opinie of voldoende met de werkgelegenheid
en daardoor met de publieke zaak rekening wordt gehouden.
Door sociale prikkels of 'federalisering'.
Het is denkbaar, dat de diverse machthebbers in zo'n contact met elkaar (en
eventueel met de overheid) worden gebracht, dat zij hun groepsbelangen op een evenwjchtige manier met elkaar in overeenstemming brengen en zo te zamen aan de publieke
zaak werken. Dit zou kunnen worden teweeggebracht door sociale prikkels of in
'federatieve' groepen als door Olson bedoeld. 15 In harmonieuzer verhoudingen dan
thans kon de Stichting van de Arbeid wellicht als zo'n federatieve groep fungeren: een
klein gezelschap van representanten van centrale organisaties, die zelf weer in een
betrekkelijk klein bestuur vertegenwoordigers van de bonden verenigden, en zo verder.
Ook wordt wel betoogd, dat men misbruik van macht (mede) door het bevorderen
van contrasterende machtsposities zou kunnen tegengaan. Dit standpunt wordt bij
voorbeeld door Couwenberg in zijn preadvies over 'staatsrecht en economische macht'
gehuldigd. 16 In hoofdstuk 11 werd uiteengezet waarom voor een groot vertrouwen in
de uitkomsten van een proces van druk en tegendruk geen grond is; eerder is het
tegendeel het geval. Wel kan machtsspreiding het voor de overheid gemakkelijker
maken, een beleid te voeren dat de macht tot gezag ontwikkelt. Ook is het mogelijk
dat het bestaan van tegendruk machtsontplooiing verhindert; dit kan echter niet op
een lijn worden gesteld met het tot gezag ontwikkelen van macht, hetgeen hier aan de
orde is. In dit vlak Hgt overigens ook de betekenis van het bevorderen van een werkB.

zame mededinging.
C. Door heffingen.
Wanneer aan activiteiten van machthebbers die de publieke zaak in een bepaald
opzicht schaden, van overheidswege financiele nadelen worden verbonden, zullen deze
machthebbers daartoe niet of in mindere mate overgaan. Voorbeelden van zulke
negatieve financiele prikkels zijn de in de Randstad en op de Veluwe op grond van de
Wet selectieve investeringsregeling verschuldigde investeringsheffingen en de milieuheffingen.
D. Door subsidies en belastingfaciliteiten.
Omgekeerd zullen de machthebbers zekere activiteiten eerder en in ruimere mate
ontplooien, wanneer hiervoor een subsidie wordt toegekend. Voorbeelden hiervan
bieden de Wet investeringsrekening en de subsidiering van de pers volgens de Nota
over het massamediabeleid. 17 Aan het bestuur door subsidiering is in juridische en
bestuurskundige werken reeds herhaaldelijk aandacht geschonken. 18 Met belastingfaciliteiten voor gewenste activiteiten kan hetzelfde effect worden bereikt.
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IV. Regelstelling
Door de activiteiten van machthebbers aan regels te binden, kan worden bereikt dat zij
bij hun machtsuitoefening mede de publieke zaak dienen. Het gaat hier om regels met
betrekking tot dat deel van hun optreden dat exteme werking heeft. Deze regels
lopen uiteen wat betreft de beleidsvrijheid die zij de machthebbers laten. Een algemeen
onderscheid tussen machtsuitoefening met een toegelaten en met een verboden inhoud
treft men aan in art. 1.3 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, art. 2.5 Wet op
het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve
arbeidsovereenkomsten en art. 10.1 Wet economische mededinging, alsmede in de
precedentwerking die van art. 19.1 sub b van laatstgenoemde wet kan uitgaan. Voorts
vindt men zo'n algemeen onderscheid in art. 85.1 en 3 en in art. 86 EEG-Verdrag.
Soms wordt de verboden machtsuitoefening vooropgesteld, soms de toegestane. Zulke
regelstelling laat doorgaans beleidsvrijheid voor de machthebbers bestaan. Ten slotte
vindt men regelstelling voor machthebbers in vele bijzondere wetten, zoals de Wet
autovervoer personen.
Regelstelling met betrekking tot de interne verhoudingen van machthebbers valt
buiten het bestek van de instituties die hier aan de orde zijn. Opvallend is echter de
toenemende aandacht voor democratisering van de organisaties die pluralistische macht
uitoefenen. Men denke aan de democratisering van de ondememing en aan hct Rapport
van de commissie van advies inzake het democratisch en doelmatig functioneren van
gesubsidieerde instellingen onder voorzitterschap van F. H. van der Burg. 19
V. Toezicht
Door overheidstoezicht op de handel en wandel van machthebbers kan worden tegengegaan dat zij de publieke zaak schaden. Het onderscheidt zich van het onder 11-B
bedoelde vereiste van medewerking van de overheid aan de effectuering van besluiten daarin, dat toezicht pas plaatsvindt als de uitvoering van besluiten van de machthebbers begonnen is of althans kan beginnen.
Zulk toezicht zal veelal allereerst leiden tot overleg, waarin onderzocht wordt
welke veranderingen de machthebbers in hun beleid kunnen en willen aanbrengen, om
het voor de toezichthoudende instantie aanvaardbaar te maken. Het toezicht zal ofwel
berusten op een bevoegdheid tot marginale controle op alle activiteiten, ofwel op een
bevoegdheid tot volledige controle op de activiteiten voor zover zij de publieke zaak
bei'nvloeden. In beide situaties is het de bedoeling, de beleidsvrijheid van de machthebbers te respecteren. Enerzijds zal de overheid een controle van activiteiten met
uitsluitend interne effecten, ook al is deze marginaal, niet licht tot haar taak rekenen.
Anderzijds zal zij zich bij een volledige controle op de activiteiten met exteme effecten
wegens het respect voor de beleidsvrijheid en de verwevenheid met inteme effecten
beperkingen opleggen. Daardoor vervaagt het onderscheid tussen beide situaties.
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A. Marginale toetsing. 20
Bevoegdheid tot marginale toetsing van bepaalde machtsuitoefening is geopend in
art. 86 EEG-Verdrag (misbruikcriterium). In het Arrest BUMA/Brinkmann 21 werd het
gedrag van het BUMA als drager van pluralistisch gezag op grand van art. 1401 B.W.
marginaal getoetst. Een marginale toetsing van het beleid van bepaalde machthebbers
is voorzien in de regeling van het recht van enquete (Titel 7 van Boek 2 B.W.). Volgens
art. 345 kan de procureur-generaal bij het gerechtshofte Amsterdam 'om redenen van
openbaar belang' vorderen, dat 'een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken
van een rechtspersoon' wordt ingesteld. Leidt dit tot de conclusie dat er 'wanbeleid'
is gevoerd - de term wijst op marginale toetsing -, dan kan deze procureur-generaal
volgens art. 355, eveneens 'om redenen van openbaar belang' vorderen dat de ondernemingskamer bij het Amsterdamse hof een van de in art. 356 bedoelde voorzieningen
treft. Art. 346 kent een zelfde bevoegdheid, een onderzoek te vragen, toe aan anderen,
met name - onder zekere voorwaarden - aandeelhouders en vakbonden.
Marginale toetsing heeft zich kunnen ontwikkelen tot een algemene toetsingswijze
voor gevallen waarin degene wiens gedrag aan toetsing onderworpen is, een eigen verantwoordelijkheid voor de te toetsen beslissing heeft, die de toetsende instantie hem
niet mag ontnemen. 22 Daarom is marginale toetsing ook de aangewezen toetsingsvorm
om gezagspluralisme te controleren zonder het pluralistische karakter van de gezagsuitoefening aan te tasten.
Toetsing aan het 'algemeen belang'.
Deze toetsing van de besluiten van machthebbers is - met zoveel woorden - aan
de overheid opgedragen in art. 8 Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en in de artikelen 10.1,
19.l en 24.1 Wet economische mededinging.
B.

Pluralistische planning
Bovenstaand overzicht omvat een breed scala van instituties die het de overheid
mogelijk maken de machtsuitoefening over de publieke zaak door subjecten, wier
primaire verantwoordelijkheid in de private sfeer ligt, zodanig te bei:nvloeden, dat zij
hun macht over de publieke zaak als gezag uitoefenen. Doordat tussen motieven die
in de private sfeer doorslaggevend zijn en de publieke zaak veelal een zekere tegenstelling bestaat, en doordat de 'logica van het collectieve handelen' doorgaans meebrengt dat zonder bijzondere prikkels subjecten niet in staat zijn te doen, wat in hun
collectief belang is, kan overleg met de overheid - behoudens uitzonderlijke situaties slechts tot het beoogde resultaat leiden, als de overheid in staat is tevens langs andere
weg - met name door middel van subsidies, heffingen, vergunningen of toetsing invloed uit te oefenen. Onder deze voorwaarde kan machtspluralisme tot gezagspluralisme warden ontwikkeld, zodat het beleid onder leiding van de overheid door
een pluraliteit van subjecten wordt gevoerd.
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Dit geldt ook voor lange-termijn-beleid, dat actief vorm geeft aan toekomstige
samenlevingsverhoudingen. De vraag rijst, hoe een pluraliteit van subjecten, die ieder
hun eigen beleid voeren, te zamen kunnen komen tot een systematische en consistente
ordening van het te voeren beleid, d.w.z. planning. Het plan zal dan wat zijn inhoud
betreft een eenheid moeten zijn, en toch voor een veelheid van beleidssubjecten met
eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten gelden. Wat zijn wijze van
totstandkoming betreft, zal het door elk van de beleidssubjecten aanvaard moeten
worden, met dien verstande dat de overheid - gebruikmakend van specifieke prikkels daaraan leiding geeft.
Pluralistische planning is elders in het sociaal-economische recht bekend: in Belgiii
en Frankrijk worden economische plannen van beperkte strekking neergelegd in overeenkomsten tussen overheid en particuliere ondernemingen. 23 Voorts zijn in GrootBrittannie door de Labour-minister A. Wedgwood Benn pogingen gedaan om tot
'planning-agreements' met ondernemingen over de bedrijfsontwikkeling te komen.
Slechts in een geval is een dergelijke overeenkomst tot stand gekomen. 24 In Nederland
heeft W. Albeda in 1977 gepleit voor planning bij overeenkomst tussen overheid,
werkgevers en werknemers, niet slechts ten aanzien van het inkomensbeleid, maar ook
ten aanzien van het sectorstructuurbeleid en andere aspecten van de 'economische
context'. 25 De mogelijkheid van planning bij overeenkomst komt ook - buiten het
terrein van de pluralisme-problematiek - naar voren bij complementair bestuur. 26
Beleidsovereenkomsten - overeenkomsten over de uitoefening van overheidsbevoegdheden tussen overheid en particulieren - zijn te onzent een bekend verschijnsel. 27 Het is denkbaar, dat zij plannen behelzen, zij het vermoedelijk niet met een
brede inhoud. Dat zal eerder het geval zijn bij convenanten. 'Het convenant is een
samenwerkingsafspraak tussen twee of meer overheidsinstanties, waarbij een bedrijf of
groep bedrijven al dan niet formeel maar wel steeds materieel partij is.' 28 Enkele door
Wessel genoemde convenanten inzake belangrijke industrievestigingen betreffen een
zodanig samenhangend beleid - met name op het gebied van milieubeheer en ruimtelijke ordening 29 - dat Vat< planning bij overeenkomst gesproken kan worden. Een
'sociaal contract' van overheid, werkgevers en werknemers zoals in 1972 beoogd of een
centraal akkoord van werkgevers en werknemers waaraan de overheid materieel participeert,30 kan zeer wel een plan inhouden. Het machtspluralisme zal echter slechts dan
tot gezagspluralisme kunnen worden ontwikkeld, als de overheid over de middelen
beschikt om de medewerking voor de betrokkenen aantrekkelijk te doen zijn. (Zie
voor wat de inkomenspolitiek betreft hoofdstuk 11.)
In een rechtsvergelijkende beschouwing omtrent het economische recht in de lidstaten van de Europese Gemeenschap wijst Van Gerven erop, dat de overheid zich op
uiteenlopende wijze - 'via de toekenning van voordelen of de dreiging met nadelen' voorziet van de medewerking van (groepen) private ondernemingen bij planning,
programmering en coordinatie. Juridisch komt deze planning enz. niet alleen in regelingen en voorschriften, maar ook in 'programma- en andere overheidscontracten' met
deze (groepen) ondernemingen tot uitdrukking. 31 Het verdient de aandacht dat Van
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Gerven een plaats inruimt voor leiding door de overheid, met gebruikmaking van
specifieke positieve of negatieve stimulansen, om tot planning te komen waaraan
pluralistische machthebbers hun medewerking hebben toegezegd. In de Nata inzake
de selectieve groei wordt ten aanzien van het beleid betreffende de werkgelegenheid
in een bepaalde bedrijfstak gesteld, dat er geen reden lijkt te bestaan om 'de noodzakelijke samenwerking af te dwingen via publiekrechtelijke instituties. De problematiek vraagt om een gemeenschappelijk optreden tijdens beperkte perioden. De
medewerking aan zo'n aanpak zal echter geen vrijblijvende zaak kunnen zijn. Het ligt
in de rede de beschikbaarstelling van overheidssteun afhankelijk te stellen van de
bereidheid tot medewerking.' 32
In deze no ta heb ben als beleidsinstrumenten de kaderafspraak en de herstructureringsovereenkomst een plaats gekregen. De 'kaderafspraak' stemt overeen met de in de
praktijk reeds op grate industriele vestigingen toegepaste, hiervoor genoemde· convenanten. Zij strekt er vooral toe, het beleid van diverse overheden ten aanzien van
zeer grote investeringsprojecten te coordineren. 33 Van herstructureringsovereenkomsten betreffende de structuur van een bepaalde bedrijfstak zegt de nota met zoveel
woorden, dat zij een 'herstructureringsplan' zullen bevatten. De overeenkomst wordt
opgesteld in een structuurcommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Stichting Nederlandse Herstructureringsmaatschappij ( een 'pseudo-particulier'), van werkgevers en werknemers uit die bedrijfstak (particuliere instanties, die pluralistische
macht uitoefenen), en van de betrokken departementen (de overheid). Zij dient
bekrachtigd te warden door de betrokken ministers. 34 Deze besluitvorming levert een
duidelijk voorbeeld op van pluralistische planning bij overeenkomst onder leiding van
de overheid - en dus van gezagspluralisme. Op het terrein van de ruimtelijke ordening
doet zich een vergelijkbare ontwikkeling voor: daar zijn overeenkomsten tussen
gemeenten en projectontwikkelingsmaatschappijen in zwang gekomen. 35 Bij dit alles
dient overigens bedacht te warden, dat vaststelling van de hoofdlijnen van het beleid,
dat op vormgeving aan de toekomstige samenlevingsverhoudingen is gericht, in overleg tussen Regering en Staten-Generaal (wellicht, zoals in hoofdstuk 10 voorgesteld,
bij wet in formele zin) gewenst is.
Plannings- en projectovereenkomsten voegen een dimensie toe aan de reeds
bekende problematiek van contracten met de overheid omtrent de uitoefening van
publiekrechtelijke bevoegdheden. Ging het vroeger slechts om contracten over het
beleid van de overheid, nu gaat het tevens om beleid krachtens contracten met de
overheid: de mogelijkheid van het voeren van beleid ontstaat pas in de contractuele
relatie overheid - pluralistische machthebber. De Haan, Drupsteen en Fernhout bepleiten een publiekrechtelijke benadering van het gebruik van overeenkomsten door de
overheid bij het beleid, onder meer met het oog op de rechtsbescherming. 36 Aan de
rechtsbescherming inzake o.a. herstructureringsovereenkomsten is aandacht geschonken
door Mulder, die er met Donner van uitgaat dat aan de administratieve rechter wegens
de in art. 167 Qo. art. 168) Grondwet neergelegde exclusieve competentie van de
'gewone' rechter inzake 'schuldvordering' niet de bevoegdheid kan warden toegekend
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over overeenkomsten met de overheid te oordelen. 37 Art. 167 Grondwet spreekt
echter van schuldvordering en andere burgerlijke rechten; hieruit kan men afleiden
dat het de wetgever vrijstaat de rechtsbescherming inzake publiekrechtelijke 'schuldvordering' aan een administratieve rechter op te dragen. Voor rechtmatigheidstoetsing
van herstructureringsovereenkomsten lijkt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het meest in aanmerking te komen. De aanvullende rechtsbescherming krachtens
de Wet Arob ten aanzien van op rechtsgevolg gerichte schriftelijke besluiten van
administratieve organen (art. 2.1) is overigens ook toepasselijk op een dergelijke
planningsovereenkomst of het besluit van het administratief orgaan tot het aangaan
van de overeenkomst, indien men zo'n overeenkomst niet als 'rechtshandeling naar
burgerlijk recht' (art. 2.2 sub b) aanmerkt (en de inhoud ervan niet van algemene
strekking is, art. 2.2 sub a).

Gezagspluralisme en lange-termijn-beleid
In hoofdstuk 6 werd betoogd, dat het overheidsgezag een bemiddelende taak heeft,
namelijk om het niet in zich kenbare beginsel van het recht over te brengen aan de
staatsburgers door dit beginsel te interpreteren en tot gelding te brengen. De uitoefening van gezag strekt niet tot dwang - al kan zij de mogelijkheid van dwang niet
ontberen - maar tot vrije verwerkelijking van de algemene vrijheid. De representatieve
democratie maakt dit 'gezag tot vrijheid' bij uitstek mogelijk. Zij onderscheidt de
verantwoordelijkheid van de gezagdragers van die van de staatsburgers; daardoor
kunnen de eersten een bemiddelende positie innemen. Zij bewerkt echter tevens een
fundamentele gelijkgerichtheid van gezagdragers en staatsburgers, zodat het proces
van bemiddeling zich niet afspeelt tussen personen die elkaar geestelijk vreemd zijn.
De bemiddeling door de overheid geeft ook gestalte aan de eenheid van het recht.
Het gaat hier om een 'eenheid in veelheid' die voortkomt uit het transcendentale
beginsel van elk recht: 38 de erkenning van de antler als persoon in gedrag wordt wel ook naar gelang van de culturele situatie - op sterk uiteenlopende wijze uitgewerkt,
maar is niet een verzameling van onherleidbare en onsamenhangende beoordelingen.
In het realiseren van de eenheid van het recht ligt ook de betekenis van het begrip
soevereiniteit, dat de in machtsoverwicht gefundeerde eenheid van de staat aanduidt. 39
In hoofdstuk 11 werd de vraag gesteld, in hoeverre in onze samenleving een
relevante beheersing van maatschappelijke processen op lange termijn door de overheid
mogelijk is. Uit het voorgaande blijkt, dat in onze politieke en economische orde in
bepaalde belangrijke opzichten beleid slechts mogelijk is, indien een pluraliteit van
subjecten daartoe samenwerkt. Dit betekent echter niet dat de gestelde vraag ontkennend moet worden beantwoord, en dat de beoogde bijdrage van de W.R.R. aan een
lange-termijn-beleid geen zin heeft. Van een pluraliteit van beleidssubjecten (gezagspluralisme) kan immers slechts sprake zijn, indien de overheid heeft voorzien in
instituties die aan de autonome machtsuitoefening door anderen indirect richting
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geven; een overzicht van mogelijke instituties van deze aard werd hiervoor gegeven.
Ook indien gezagspluralisme bestaat, vervult de overheid dus haar op realisering
van de algemene vrijheid gerichte taak. Die bemiddeling verloopt dan echter in twee
fasen: de overheid voert (door positieve en negatieve prikkels. gecombineerd met
overleg) een beleid dat erop gericht is, dat de pluralistische machthebbers een beleid
voeren dat - ook voor zover dit van hen afhangt - de algemene vrijheid in uiterlijke
samenlevingsverhoudingen verwerkelijkt. Voor zover het beleid van de laatsten niet de
algemene vrijheid raakt, maar een vrijheidsverwerkelijking slechts in eigen kring is,
onthoudt de overheid zich van be"invloeding.
In hoofdstuk 6 werd opgemerkt, dat pluralistische machthebbers die participeren
aan de uitoefening van publiek gezag, trekken van staat vertonen. De staatsidee is een
analoge eenheid, die een verscheidenheid van concretiseringen omvat. Van pluralistische machthebbers, die zich bij hun machtsuitoefening onder de toets van de
publieke rechtsidee stellen, kan men in dat opzicht zeggen dat zij een statelijk karakter
bezitten, ook al blijven zij primair bij voorbeeld economische subjecten.
Van aantasting der soevereiniteit van de staat moet worden gesproken, als anderen
dan de overheid macht uitoefenen over de publieke zaak. Als deze pluralistische macht
echter, met behoud van de autonomie waaraan zij verbonden is, door publiekrechtelijke instituties wordt 'opgeheven' tot pluralistisch gezag, wordt op een andere wijze
weer eenheid in een - pluralistische - gezagsuitoefening gesticht. Ook de macht van
anderen dan de overheid wordt dan ingevolge die publiekrechtelijke instituties in zeker
opzicht (namelijk voor zover zij de publieke zaak raakt) genormeerd. Er is dan niet
zozeer reden om te spreken van aantasting van de soevereiniteit, als wel van een verbreding van de door het recht gekwalificeerde machtsbasis van de soevereiniteit. Aan
het slot van hoofdstuk 7 werd in het voetspoor van Van der Hoeven betoogd dat het
optreden van anderen dan de overheid, dat naar zijn inhoud publieke taakvervulling
is, aan publiekrechtelijke normen en beginselen kan worden getoetst in de mate waarin
de overheid de behartiging van deze taak regelt en be"invloedt.
Het voorkomen van machtspluralisme ten aanzien van voor de verwerkelijking
van de algemene vrijheid belangrijke facetten van de ontwikkeling van de samenleving
op lange termijn betekent dus niet, dat er niet zinvol aan lange-termijn-beleid gewerkt
kan worden. Wel betekent het dat er publiekrechtelijke instituties ontwikkeld moeten
worden, die het mogelijk maken om bij voorbeeld technologie-beleid in samenwerking
met de betrokken autonome subjecten uit te zetten. Pluralistische planning, zoals
planning bij overeenkomst, kan slechts slagen als deze instituties be"invloedingsmogelijkheden voor de overheid omvatten.

Conclusie
Om leiding te kunnen geven aan machtsuitoefening die de publieke zaak raakt, bij
voorbeeld door economische subjecten, dient de overheid over middelen te beschikken

245

waarmee zij - met behoud van hun autonomie - hun optreden kan bei:nvloeden. In dit
hoofdstuk kwam een verscheidenheid van mogelijke instituties ter sprake. In het kader
van gezagspluralisme kan planning de vorm aannemen van planningsovereenkomsten
tussen de overheid en pluralistische machthebbers. De in hoofdstuk 11 opgeworpen
vraag, in hoeverre een relevante beheersing door de overheid van maatschappelijke
processen op lange termijn mogelijk is, kan in <lier voege warden beantwoord, dat het
beleid in bepaalde opzichten door een pluraliteit van beleidssubjecten gevoerd zal
moeten warden (gezagspluralisme). De regeling van de instituties die dit gezagspluralisme mogelijk maken, is, voor zover het om het subject van het beleid gaat, van staatsrechtelijke aard. Dezelfde instituties zullen ook formeel-bestuursrechtelijke en soms
materieel-bestuursrechtelijke facetten vertonen.
Machtspluralisme tast de soevereiniteit - de politieke eenheid - van de staat aan.
Slaagt men in de opbouw van gezagspluralisme, dan wordt de soevereiniteit op een
nieuwe manier verwezenlijkt, namelijk zo dat de veelheid van beleidssubjecten een
gezagseenheid gaat vormen. Het is de overheid die door de ontwikkeling en de toepassing van publiekrechtelijke instituties gezagspluralisme mogelijk moet maken. Ook
in dit opzicht is het beleid een zaak van publiekrecht.
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Samenvatting

Deze studie is erop gericht de innerlijke samenhang van publiekrecht en beleid zichtbaar te maken. Daarbij staat het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (W.R.R.) centraal. De instelling van dit adviesorgaan (in voorlopige
vorm bij Koninklijk Besluit in 1972, definitiefbij wet in 1976) was een uitvloeisel van
het streven naar rationalisering en planning van het beleid, dat in de loop van de
zestiger jaren manifest was geworden. Aan het besluit tot instelling van de W.R.R.
waren de in 1970 en 1971 uitgebrachte rapporten van de Commissie voorbereiding
onderzoek toekomstige maatschappijstructuur (voorzitter P. de Wolff) en van de
Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coordinatie (voorzitter C. van Veen)
voorafgegaan. Eerstgenoemde commissie bepleitte de instelling van een Raad voor de
Planning. Zij ging ervan uit, dat rationalisering van het beleid zou kunnen worden
bereikt door wetenschappelijke voorlichting omtrent te verwachten ontwikkelingen
en mogelijke beleidsalternatieven; de politici zouden dan uit deze alternatieven kunnen
kiezen. De Commissie-Van Veen legde daarentegen juist de nadruk op 'de verknoping
van wetenschap en overheidsbeleid'. Haar stond een Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid voor ogen, die onder meer tot taak zou krijgen, 'een toekomstvisie
van de maatschappij' te ontwerpen. Nadat in 1972 onder verantwoordelijkheid van
Minister-President Biesheuvel de Voorlopige W.R.R. was ingesteld, kwam zijn opvolger
Den Uyl in 1973 met het ontwerp-Instellingswet W.R.R.
De opvatting dat er een duidelijke scheidslijn loopt tussen rationele wetenschapsbeoefening en irrationele politieke keuzen, is die van het decisionisme, waarvan Max
Weber de klassieke vertegenwoordiger is. Deze opvatting roept de vraag op, ofhet wel
juist is, de politieke besluitvorming over beleidsdoeleinden te beschouwen als een
domein dat slechts uitwendig verbonden is met de bepaling van middelen. Is het niet
veeleer zo, dat in de politieke discussie voortdurend doeleinden en middelen te zamen
aan de orde zijn? Het pragmatisme beantwoordt deze vraag bevestigend, maar gaat
ervan uit dat de inhoud van het beleid de heersende waardenopvattingen reproduceert;
van een bewust richting geven aan de ontwikkeling van de samenleving kan dan echter
geen sprake zijn.
In art. 2 Instellingswet W.R.R. (Stb. 1976, 413) wordt de taak van de Raad als
volgt omschreven:
'De Raad heeft tot taak:
a. ten behoeve van het Regeringsbeleid wetenschappelijk gefundeerde informatie te
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verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen
beinvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten
knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grate beleidsvraagstukken, en beleidsalternatieven aan te geven;
b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten dienste
staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid;
c. ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen
inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde
onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coordinatie.'
De wet berust niet op een duidelijke keuze tussen het decisionistische en het pragmatische model. Wei duidelijk is de afwijzing van de technocratische opvatting, volgens
welke door grondig onderzoek afdoende kan warden vastgesteld, welk beleid onder de
gegeven omstandigheden geboden is. Alhoewel Minister-President Den Uyl erkende dat
van de W.R.R. geen waardevrije adviezen verwacht mogen warden, ging hij ervan uit
dat de Raad geen doelstellingen formuleert, maar informeert, kaders aangeeft en alternatieven aanreikt. Onduidelijk blijft dan echter, hoe de Raad een bijdrage zou kunnen
leveren aan de vanning van het lange-termijn-beleid zonder zelf een visie op de toekomstige samenleving te ontwikkelen, terwijl omgekeerd Regering en Staten-Generaal
dat niet kunnen - en dus geen doelstellingen van lange-termijn-beleid kunnen aangeven - zonder eerst door de Raad geinformeerd te zijn. Daarom is aan deze studie de
volgende vraagstellingen ten grondslag gelegd:
Hoe kan de W.R.R. een aandeel hebben in de vorming van het overheidsbeleid op Zange
termijn?
De W.R.R. is ingesteld met de verwachting dat hij zal bijdragen tot verhoging van
de rationaliteit van het beleidsproces. Hierbij ontbreekt het evenwel aan een duidelijk
inzicht, wat rationaliteit van het beleid kan inhouden. Daarom wordt allereerst het
probleem aan de orde gesteld, wat het eigenlijk zeggen wil, dat de overheid beleid vocrt.
Als men zegt, dat beleid een min of meer consistent geheel van overheidsactiviteiten is,
en dat de term 'beleid' ook op een zekere creativiteit (in tegenstelling tot mechanische
tenuitvoerlegging) wijst, is nog niets over de inhoud van die activiteiten gezegd. Het
ligt voor de hand, in het staatsdoel een bepaling van de inhoud van die activiteiten en
dus van het beleid te zoeken. Sommigen menen dat een wetenschappelijke beantwoording van de vraag wat het staatsdoel inhoudt, niet mogelijk is, omdat de meningen
daarover nu eenmaal uiteenlopen. Toch veronderstelt de politieke discussie over de
inhoud van het beleid als gespreksbasis een zeker gemeenschappelijk besef van het
goede in samenlevingsverhoudingen. Dit geldt ook voor de juridische discussie inzake
rechtsvorming. Beleid omvat wel 'meer' dan rechtsvorming, maar niet in die zin dat er
ook nog overheidsactiviteiten zouden zijn die niet behoeven te beantwoorden aan al
dan niet gepositiveerde eisen van recht. Wat het beleid 'meer' heeft dan rechtsvorming,
is de gerichtheid op daadwerkelijke verwezenlijking van recht: het gaat er om de macht
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van het recht. Men kan de eenheid van het rechtsvormende element en het machtselement van het staatsdoel tot uitdrukking brengen door te zeggen dat de staat ten
doel heeft, recht tot gelding te brengen. Deze rechtstaak van de staat is de eenheid
stichtende grond van de vele bijzondere staatsdoeleinden. Daarom draagt ook het
beleid rechtskarakter; macht is er een element van ter realisering van samenlevingsverhoudingen die aan de eis van recht beantwoorden.
Vrijheid om tussen gedragsaltematieven te kiezen is niet een vermogen van de
mens naast andere: het is de mens zelf die zich vrij in het door hem gekozen gedrag
manifesteert en daarvoor verantwoordelijk is. Deze vrijheid kenmerkt de menselijke
persoon. Het persoon-zijn is niet zozeer een gegeven als wel een opgave, die de mens
tot doel-op-zich ('Selbstwert') stempelt. Daarom mag hij in het intersubjectief verkeer
niet louter als middel worden bejegend. Men kan de voor-positieve zin van het recht
(als verplichtende ordening van het gedrag in samenlevingsverband) dan ook in de
eerbiedwaardigheid van de menselijke persoon zoeken. Omdat het daarbij om de
verwerkelijking van de vrijheid gaat, kan men ook 'vrijheid' als de voor-positieve zin
van het recht aanmerken. Uiteraard gaat het hierbij om het gemeenschapsleven, omdat
aan mens-zijn altijd samenzijn met anderen verbonden is. De eis van solidariteit is
dan ook, wel beschouwd, geimpliceerd in de voor-positieve zin van het recht.
Uit de voor-positieve zin van het recht kan men niet met een eenvoudige redenering afleiden, hoe concrete problemen van rechtsvorming en beleid moeten worden
opgelost. Deze voor-positieve zin is veeleer de transcendentale voorwaarde voor de
mogelijkheid van juridische en politieke discussie. Het gesprek over rechtsvorming en
beleid vindt altijd plaats in een bepaalde historische situatie, die haar stempel drukt
op de ontwikkeling van specifieke rechtsbeginselen en positief recht. De beginselen
die richting geven aan recht dat in de publieke sfeer tot gelding wordt gebracht - dus
ook aan het beleid - zijn in onze cultuurkring in een min of meer samenhangende
conceptie opgenomen, namelijk die van de democratische en sociale rechtsstaat. Deze
conceptie behoeft echter met het oog op de toekomst van de sociale rechtsstaat
verdere ontwikkeling.
Juridische en politieke oordelen moeten intersubjectieve gelding bezitten, dus
anderen kunnen overtuigen. De grond van de redelijkheid van deze oordelen kan niet,
zoals sommigen menen, in de intersubjectiviteit zelf gelegen zijn ('intersubjectieve
redelijkheid'), maar slechts in het gemeenschappelijke referentiepunt van de deelnemers aan de discussie, namelijk de voor-positieve zin van het recht. Omdat deze
voor-positieve zin met het oog op een bepaalde concrete situatie moet worden ge1nterpreteerd, kan men de redelijkheid in o.a. rechtsvorming en beleid als 'interpretatieve
redelijkheid' aanmerken, die echter in intersubjectieve meningsvorming gestalte krijgt.
Dit type redelijkheid onderscheidt zich duidelijk van de 'berekeningsrationaliteit',
waarin het begrip 'rationaliteit' of 'redelijkheid' is verengd tot berekenen van het
waarneembare, met name van oorzaken en gevolgen. Laatstbedoelde opvatting is die
van het decisionisme: de politieke keuzen zijn noodzakelijk irrationeel, maar de
aanwijzing van middelen ter realisering van de gekozen doelstellingen kan in beginsel
volledig worden gerationaliseerd.
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De 'bemiddelende' oordeelsvorming, waarin de voor-positieve zin van het recht
en concrete situaties op elkaar betrokken worden, wordt verricht door als dragers van
'gezag' gekwalificeerde personen. De uitoefening van gezag over uiterlijke samenlevingsverhoudingen, waar het in het recht om gaat, veronderstelt de mogelijkheid beslissingen
zo nodig tegen weerstrevende individuen in tot gelding te brengen; politiek gezag
behoeft dus macht als feitelijk substraat. Een persoon of groep die de macht over een
samenleving min of meer heeft gemonopoliseerd, is geroepen deze macht als gezag
(macht van het recht) uit te oefenen. De machthebber die deze rechtstaak op zich
neemt, brengt ten aanzien van zijn eigen macht een onderscheid tussen rechtens
geoorloofde en ongeoorloofde machtsuitoefening aan. De juridische kwalificatie en
normering van macht over de samenlevingsverhoudingen als gezag constitueert de
staat. In verband hiermee kan het volgende beginsel van staatsrechtsvorming worden
ontwikkeld: zodra en in zoverre een persoon of groep macht uitoefent over gemeenschapszaken, moet deze macht worden 'opgeheven', hetzij in die zin dat deze macht
op het niveau van gezag (macht van het recht) wordt uitgeoefend, hetzij in die zin dat
zij wordt geliquideerd.
Het onderscheid tussen publiekrecht (zonder het strafrecht) en privaatrecht kan
daarin worden gezocht, dat het eerste in de publieke rechtssfeer van de actieve overheidszorg voor de algemene vrijheid tot gelding komt, het laatste daarentegen in de
private rechtssfeer van het rechtsverkeer tussen autonome subjecten die elkaar wederzijds als persoon laten gelden. De overheidszorg verschaft aan de privaatrechtelijke
autonomie formele en materiele kaders (zoals een stelsel van privaatrechtelijke wetgeving resp. een gegarandeerd minimum-inkomen). Het publiekrecht kan worden
onderscheiden in staatsrecht en bestuursrecht. Het bestuursrecht moet niet - zoals
in de liberale staatsopvatting - primair als waarborg tegen overheidsingrijpen worden
beschouwd, maar als normering van de publieke taakvervulling (het beleid). Onder
formeel bestuursrecht kan het bestuursrecht betreffende de methode van het beleid
(inclusief de rechtsvormen waarin het zich manifesteert) worden verstaan, onder
materieel bestuursrecht bet bestuursrecht betreffende het object (de inhoud) van het
beleid. Als staatsrecht kan het recht betreffende de organisatie van gezag en vrijheid
- d.w.z. het recht betreffende het subject van het beleid, mede in zijn relatie tot de
staatsburgers -worden aangemerkt.
De overheid bedient zich bij haar publieke taakvervulling mede van privaatrechtelijke vormen. Daamaast komt het voor dat oorspronkelijk tot de private sfeer behorende instellingen een aandeel krijgen in de publieke taakvervulling (de 'pluralisme'problematiek). Voor zover in deze gevallen privaatrechtelijke regels bij publieke taakvervulling tot gelding komen, ontvangen zij het stempel van de publieke rechtssfeer.
Dit zou, al stelt de jurisprudentie zich nog terughoudend op, bij voorbeeld kunnen
meebrengen dat toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur plaatsvindt.
Een plan is een systematische en consistente ordening van door de overheid te
voeren beleid. Vooral indien het op (betrekkelijk) lange termijn betrekking heeft,
is de inhoud ervan doorgaans niet door andere besluiten geprogrammeerd. Het beleid
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dat in de naaste toekomst gevoerd moet worden, ligt daarentegen in feite hoofdzakelijk vast, onder andere door de druk der omstandigheden en door reeds genomen
beslissingen. Fundamentele politieke tegenstellingen zullen vooral bij lange-termijnplanning tot uiting komen. Dit roept de vraag op, of het niet beter en realistischer is,
de politieke discussie te beperken tot de geringe mogelijkheden van korte-termijnbeleid. Een dergelijk standpunt wordt in het zogenaamde incrementalisme verwoord.
Deze opvatting verdient echter geen steun. Kleine veranderingen op korte termijn
dienen te worden geplaatst in het perspectief van een lange-termijn-planning, die zich
op het principe van de vrijheid orienteert, dat in de voor-positieve zin van het recht
besloten ligt.
De wijze waarop de inhoud van zulke 'planning for freedom' (Mannheim) wordt
bepaald, is mede afhankelijk van een visie op de politieke oordeelsvorming. 'Orthodoxe'
planning vanuit een centraal besturingspunt is gebaseerd op een wetenschapsopvatting
waarin de technische beheersing van voorwerpelijke processen centraal staat; 'communicatieve' planning gaat daarentegen uit van een wetenschapsopvatting die zich op van
macht bevrijde intersubjectiviteit richt. Beide planningsconcepties houden een miskenning in van de functie van authentiek gezag, dat 'bemiddelt' tussen de voor-positieve
zin van het recht en de opvattingen die leven in de gemeenschap waarvoor het beleid
wordt gevoerd.
De betekenis die aan planning wordt toegekend, wordt mede bepaald door een
visie op de staatstaak. Terwijl de liberale rechtsstaat zich in beginsel negatief tegenover
planning opstelt, gaat de socialistische staat in zijn planning voorbij aan de persoonlijke
verantwoordelijkheid van de leden van de samenleving. In de sociale rechtsstaat, die op
solidariteit van personen is gebaseerd, geeft de staat ter wille van de algemene vrijheid
actief vorm aan de uiterlijke samenlevingsverhoudingen. Het plan is de formulering
van het beleid die zich hier bij uitstek toe leent, omdat het - anders dan de abstractalgemene regeling - ordent welke onderling verschillende uiterlijke verhoudingen en/of
overheidsactiviteiten, gericht op de realisering daarvan, in hun onderlinge samenhang
geboden zijn. Het plan kan worden omschreven als een systematische en consistente
ordening van door de overheid te voeren beleid. Naar gelang van de bestuurlijke en
juridische gevolgen kan een onderscheid worden gemaakt tussen 'indicatieve', 'normatieve' en 'operationele' plannen. Slechts op grond van de wet in formele zin kan een
plan een door geldigheidscriteria gekwalificeerd juridisch besluit zijn, waaraan de
overheid aldus gebonden is, dat zij slechts op grond van een antler aan geldigheidscriteria gebonden besluit ervan mag afwijken. Wetgeving betreffende planning is niet
slechts met het oog hierop, maar ook voor een regeling van de gezagsuitoefening bij de
totstandkoming ervan van veel belang. De betekenis van planning in de sociale rechtsstaat geeft aanleiding tot de vraag, of de totstandkoming ervan in bepaalde gevallen
niet op een met wetgeving in formele zin vergelijkbare wijze geregeld dient te worden.
De vraag hoe de W.R.R. een aandeel kan hebben in de vorming van het langetermijn-beleid betreft primair de methode van het beleid. Naar de norm-zijde genomen
is dit een formeel-bestuursrechtelijke vraag. In elke fase van het beleidsproces worden
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de voor-positieve zin van het recht en de concrete maatschappelijke situatie op elkaar
betrokken - voor zover mogelijk aan de hand van het positieve recht -, met dien verstande dat in wat men de politieke fase zou kunnen noemen het accent Hgt op een
(nadere) bepaling van de materiele beginselen betreffende de inhoud van het beleid
en van de richting van het beleid in hoofdlijnen, terwijl in de bestuurlijke fase het
accent ligt op activiteiten ter realisering van deze beginselen en hoofdlijnen. Het aandeel van de W.R.R. in de vorming van het lange-termijn-beleid heeft betrekking op de
politieke fase van het beleidsproces. Men kan zeggen, dat het werk van de Raad politieke betekenis heeft, waar hij materiele beleidsbeginselen en een beoordeling van de
situatie waarin beleid gevoerd zal worden, op elkaar betrekt. Politieke betekenis
hebben vooral de volgende elementen van het werk van de Raad:
de selectie van probleemvelden en knelpunten in verband met de vaststelling van
de noden van de samenleving en de atbakening van de taak van de overheid;
de bepaling van de inhoud van de aan te geven mogelijkheden voor beleid.
Uit de rapporten die de W.R.R. in zijn eerste zittingsperiode heeft uigebracht, blijkt
een streven zich te orienteren op de in het overheidsbeleid reeds aanvaarde beleidsopvattingen en op beleidsuitgangspunten waarover in de publieke opinie consensus
bestaat. De W.R.R. betracht terughoudendheid bij het op eigen gezag in zijn adviezen
betrekken van andere mogelijke beginse1en van beleid. Aldus houdt hij terecht rekening met zijn positie in het staatsbestel. Een onafhankelijk overheidsorgaan dat vanuit
een gezichtspunt dat niet wezenlijk verschilt van dat van Regering en Staten-Generaal
adviseert over het te voeren beleid, zou zonder deze terughoudendheid een onzuiver
element kunnen gaan vormen in de politieke discussie. De terughoudendheid van de
Raad ligt ook in de lijn van de door Minister-President Den Uyl bij de parlementaire
behandeling van de lnstellingswet W.R.R. uitgesproken opvatting, dat 'de enige geldige
orientatie omtrent politieke doeleinden gericht (is) op Regering en parlement.'
Dit betekent niet dat de werkzaamheden van de Raad, zoals het decisionisme in
zijn strenge vorm veronderstelt, het karakter van neutrale informatieverschaffing
zouden kunnen dragen. In zijn rapporten, met uitzondering (tot op zekere hoogte) van
de algemene toekomstverkenning in het rapport 'De komende vijfentwintig jaar',
betrekt de Raad materiele beginselen van beleid en een beoordeling van de situatie
waarin beleid gevoerd zal worden, op elkaar. Bij de interpretatie en uitwerking van
deze beginselen heeft hij een eigen inbreng.
Voor beleid, gericht op vormgeving aan rechtvaardige samenlevingsverhoudingen
in de toekomst, bieden de in het bestaande beleid en in de publieke opinie aanvaarde
opvattingen echter niet zonder meer een goed richtsnoer. Deze beleidsopvattingen
worden immers in belangrijke mate gevormd naar aanleiding van de problemen die
thans zichtbaar zijn. Het is voorts niet juist, te menen dat de overheid zich passief zou
moeten opstellen ten opzichte van de heersende consensus; zij kan integendeel deelnemen aan de opbouw van een voldoende consensus voor lange-termijn-beleid.
Het zou van belang zijn dat de W.R.R. - met inachtneming van de uit zijn positie
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in het staatsbestel voortvloeiende beperkingen - een bijdrage levert aan de ontwikkeling in een redelijke discussie (in de zin van interpretatieve redelijkheid) van een langetermijn-beleid dat niet aan de bestaande beleidsopvattingen gebonden is. De Raad kan
deze bijdrage leveren door in de maatschappij levende ideeen die (nog) niet algemeen
aanvaard zijn, tot beleidsalternatieven uit te werken. In een door de Raad gepubliceerde voorstudie is een proeve van zo'n normatieve toekomstverkenning gegeven.
Daarbij is echter te weinig aandacht geschonken aan de betekenis van de fundamentele
ideeen waarop de onderscheiden 'waarden' berusten voor de uitwerking van de beleidsmogelijkheden. Het werkprogramma voor de tweede zittingsperiode van de Raad voorziet in een zogenaamde beleidsgerichte toekomstverkenning, waarin de toekomstperspectieven van politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties betrokken
zullen worden.
De W.R.R. kan slechts dan een reele bijdrage leveren aan de vorming van langetermijn-beleid, als het beleidsproces zo is georganiseerd dat mede naar aanleiding-van
zijn adviezen een lange-termijn-beleid wordt geformuleerd en ten uitvoer gelegd. Dit
is thans niet in voldoende mate het geval. Weliswaar stelt de Ministerraad in het algemeen vrij spoedig nadat de W.R.R. een rapport heeft uitgebracht, 'bevindingen' vast,
maar voor een belangrijk deel kunnen deze bevindingen slechts van procedurele aard
zijn. De in de rapporten aan de orde gestelde probleemvelden worden voor een departementale bewerking in deel-problemen opgesplitst. Ten gevolge daarvan bestaat het
risico dat bij de verdere bewerking en de nadere besluitvorming de beoogde samenhang
verloren gaat, en het lange-termijn-perspectief verdrongen wordt door de acute problemen waarvoor de bewindslieden en hun departementen zich geplaatst zien.
Een tegenwicht tegen deze tendens tot fragmentatie zou geboden kunnen worden
door een substantiele besluitvorming naar aanleiding van de desbetreffende rapporten
van de W.R.R., die vooraf het lange-termijn-beleid coordineert. Deze besluitvorming
zou, in verband met de aard van de relatie tussen Ministerraad, Minister-President en
ministers, prirnair in de Ministerraad haar beslag moeten krijgen. Aangezien de betekenis van plannen voor het beleid in een sociale rechtsstaat niet behoeft onder te doen
voor die van wetgeving in materiele zin, zou het juist zijn, bij deze besluitvorming het
parlement op een met de wetsprocedure vergelijkbare wijze te betrekken. De vaststelling van belangrijke Qange-termijn-) plannen bij wet in formele zin biedt hiervoor
een passend systeem, waarbij enige bezwaren, verbonden aan het creeren van nieuwe
rechtsfiguren op dit gebied (zoals de planologische kernbeslissing), worden vermeden.
De Minister-President zou voor de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van zulke
wetgeving zorg moeten dragen. Omdat lange-termijn-beleid in het gewone beleid moet
worden ge'incorporeerd, dient hierbij interdepartementaal te worden samengewerkt.
Aldus kan ook 'bemiddeld' worden tussen de huidige, uitgesproken gedistantieerde
beleidsvoorbereiding door de W.R.R. en de departementale bewerking van de inhoud
van zijn rapporten, waarbij distantie ten opzichte van het bestaande beleid moeilijk
gerealiseerd kan worden.
De met het oog op het vorenstaande in wetgeving neer te leggen procedure-voor-
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schriften kunnen echter beperkt blijven. Gedacht kan worden aan de toevoeging van
voorschriften aan artikel 12 Instellingswet W.R.R. met de volgende inhoud:
de Minister-President bereidt in overleg met zijn betrokken ambtgenoten de naar
aanleiding van de rapporten van de W.R.R. te nemen besluiten voor;
indien een rapport betrekking heeft op een onderdeel van lange-termijn-beleid,
wordt binnen (bij voorbeeld) twee jaar nadat de Minister-President het rapport
heeft ontvangen, een wetsontwerp inzake het te voeren beleid ingediend.
Een formeel-bestuursrechtelijke ordening van het beleidsproces kan de totstandkoming
van lange-termijn-beleid echter niet bewerkstelligen, als bij politici en ambtenaren en in
de publieke opinie een kritisch toekomstbesef ontbreekt. Aan een bewustwordingsproces in deze kan door de werkzaamheden van de W.R.R. worden bijgedragen, doordat de Raad de aandacht vestigt op problemen op lange terrnijn, die een op de toekomst gericht beleid vereisen.
Bij de instelling van de W.R.R. is stilzwijgend verondersteld dat een relevante beheersing van de maatschappelijke ontwikkeling op lange termijn mogelijk is. In onze
samenleving oefenen deelnemers aan het maatschappelijk leven, met name economische subjecten, in sommige opzichten macht uit die tot buiten de hun eigen sfeer reikt
en de verwerkelijking van de algemene vrijheid rechtstreeks bei:nvloedt. Doordat het
hierbij gaat om externe effecten van primair niet-politieke, maar vooral economische
beslissingen, kan de overheid deze machtsuitoefening niet elimineren zonder de autonomie in eigen kring van de betrokken subjecten aan te tasten. De macht die de sociale
partners in het kader van het overleg over (met name) de loonvorming uitoefenen over
de ontwikkeling van de werkgelegenheid, biedt hiervan een voorbeeld. De 'logica van
het collectieve handelen' van Mancur Olson leert, dat vrijblijvende coordinatie van gedrag niet tot optimale resultaten kan leiden. Het mislukken van de pogingen om door
centrale akkoorden daartoe te komen, is dan ook voorspelbaar. Voorts kan op de grote
rol van de technische ontwikkeling in het economische leven worden gewezen. Deze
heeft gevolgen voor de werkgelegenheid, de ruimtelijke ordening, hct milieu, de veiligheid, het gebruik van energiebronnen en de humanisering van de arbeidsplaats. Voor
zover hier van beleid sprake is, wordt het in overwegende mate binnen de ondernemingen bepaald.
Deze verhoudingen kunnen worden aangeduid als 'machtspluralisme': gegeven de
door de economische en politieke orde van de sociale rechtsstaat gestelde grenzen
moet de overheid haar macht ten aanzien van de ordening van en vormgeving aan uiterlijke samenlevingsverhoudingen delen met andere subjecten. Volgens het hierboven
weergegeven beginsel van staatsrechtsvorming zou deze pluralistische macht van
anderen dan de overheid over de publieke zaak ofwel geliquideerd, ofwel tot gezag
(door het recht gekwalifceerde macht) ontwikkeld moeten worden. Aangezien de
eerste weg in onze economisch-politieke orde onbegaanbaar is, en aangezien de bezitters van pluralistische macht niet spontaan beleid zullen genereren dat de publieke
zaak in voldoende mate dient, rust op de overheid de taak, zorg te dragen voor instituties die het machtspluralisme tot gezagspluralisme kunnen ontwikkelen.
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Deze instituties zijn, aangezien zij gericht zijn up .:en ordening aan de subject-zijde
van het beleid, van staatsrechtelijke aard. In het geldende recht kan men uiteenlopende
(aanzetten tot) instituties aantreffen, die erop gericht zijn het optreden van degenen
die pluralistische macht uitoefenen te belnvloeden, zonder aan hen de hun toekomende autonome beslissingsbevoegdheden te ontnemen. Daarbij kan gebruik warden
gemaakt van het geven van medeverantwoordelijkheid voor het overheidsbeleid aan de
pluralistische 'machthebbers', het dragen van medeverantwoordelijkheid door de overheid voor het beleid van de 'machthebbers', indirecte beinvloeding van hun beleid,
regelstelling of overheidstoezicht. Indirecte beinvloeding kan bij voorbeeld plaatsvinden door selectieve toepassing van financiele prikkels (subsidies of heffingen). Naast
o.a. milieuheffingen kunnen in dit verband de investeringstoeslagen van de Wet investeringsrekening warden genoemd. Deze zijn erop gericht dat bij investeringsbeslissingen
van ondernemingen maatschappelijke prioriteiten (o.a. betreffende de ruimtelijke ordening en, in een later stadium, het verkrijgen van nieuwe kennis of ervaring en een goed
leefmilieu) gewicht in de schaal werpen.
Met betrekking tot technologie en innovatie voert de Nederlandse overheid tot
dusver een veel minder actief beleid dan de overheid in andere landen, zoals de Verenigde Staten, Japan en de Bondsrepubliek Duitsland. In de politieke discussie neemt
de belangstelling hiervoor echter toe, en de W.R.R. heeft deze problematiek in het
werkprogramma voor zijn tweede zittingsperiode betrokken.
Op bepaalde terreinen is een relevante beheersing van maatschappelijke processen
derhalve slechts mogelijk indien het beleid onder leiding van de overheid door een pluraliteit van beleidssubjecten wordt gevoerd. Dit geldt ook voor lange-termijn-beleid en
lange-termijn-planning. Het plan zal dan, al geldt het voor een veelheid van beleidssubjecten met ieder eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wat zijn inhoud
betreft een eenheid moeten vormen. Denkbaar is, dat bepaalde plannen in overeenkomsten (zoals 'convenanten' en 'kaderafspraken') warden neergelegd. Voorwaarde
voor het welslagen is ook in dit verband, dat de overheid over middelen beschikt om
pluralistische machthebbers ertoe te bewegen bij hun machtsuitoefening met de publieke zaak rekening te houden.
Machtspluralisme tast de soevereiniteit - de politieke eenheid - van de staat aan.
Slaagt men echter in de opbouw van gezagspluralisme, dan wordt de soevereiniteit op
een nieuwe manier verwezenlijkt, namelijk zo dat de veelheid van beleidssubjecten een
gezagseenheid gaat vormen.
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Summary

PUBLIC LAW AND POLICY
Fundamental Issues Concerning the Functioning of the Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (W.R.R.) (Council for Scientific Advice on Government Policy)
The present study is intended to clarify the inherent correlation between public law
and policy. The central factor in this context is the functioning of the Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (W.R.R. - Council for Scientific Advice on Government Policy). The establishment of this advisory body (preliminarily by Royal
Decree in 1972 and definitively by statute in 1976) resulted from the tendency
towards rationalization and planning of government policy which had manifested itself
in the course of the sixties. The decision to establish the W.R.R. had been preceded by
the reports delivered in 1970 and 1971 by the Commission on the preparation of
research on the future structure of society (chairman Mr. P. de Wolff) and by the
Commission on Interdepartmental Division of Tasks and Co-ordination (chairman Mr.
C. van Veen). The former commission advocated the institution of a Planning Council.
It took the view that rationalization of policy might be accomplished by scientific
information on possible developments and policy alternatives; politicians would then
be able to make a choice from these alternatives. The Van Veen Commision, on the
other hand, emphasized 'the inter-relation of science and government policy'. This
commission had in view a W.R.R. which was to be entrusted, inter alia, with designing 'a conception of the future of society'. After the establishment of the provisional
W.R.R. in 1972 under Prime Minister Biesheuvel, in 1973 his successor Den Uyl introduced the Bill establishing the W.R.R.
The view that there is a clear-cut line of demarcation between the rational pursuit
of science and irrational political options is that of 'decisionism', of which Max Weber
is the classic representative. This view gives rise to the question of whether it is correct
to regard political decision-making on the aims of government policy as a subject having
only a superficial link with that of the determination of the means to be used. It might
rather be objected that in political discussions ends and means always tend to be involved at the same time. Pragmatism affirms this, but takes the position that the content of government policy reproduces the current value conceptions; but then there
can be no question of giving a conscious direction to the development of society.
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Article 2 of the Act establishing the W.R.R. (Stb. 1976, 413) defines the task of
the W.R.R. as follows:
It is the task of the Council:
a. to furnish, for the benefit of government policy, science-based information on
developments likely to have a long-term influence on society, while drawing attention well in advance to contradictions and possible bottlenecks, formulating problems concerning important policy matters, and suggesting policy alternatives;
b. to design a scientific framework to be used by the government for establishing
priorities and pursuing a coherent policy;
c. to make recommendations concerning the elimination of structural deficiencies,
the promotion of specific researches, and the improvement of communication and
co-ordination, with respect to activities in the field of research with regard to the
future and long-term planning, in the public as well as the private sectors.
The Act is not based upon a definite choice between the 'decisionistic' and the pragmatic model. It does imply a definite rejection of the technocratic conception, according to which it is possible to ascertain conclusively, through exhaustive investigation,
the policy that is required under the circumstances. Although Prime Minister Den Uyl
admitted that the W.R.R. cannot be expected to furnish non-committal recommendations, he assumed that the Council is not to formulate objectives, but to provide
information, sketch frameworks, and suggest alternatives. Still it will not be clear in
what way the Council might make a contribution to the shaping of the long-term policy
without developing its own conception of the future of society, whilst on the other
hand the Government and Parliament cannot do so - and consequently cannot suggest
long-term policy objectives - without first having received information from the Council. That is why this study is based on the following query:
How can the W.R.R. play a part in the framing of the long-term government policy?
The W.R.R. was expected to help improving the rationality of the policy-making
process. However, a clear conception of the meaning of rationality of the government
policy is still lacking. That is why first of all the problem is studied of what is the
actual meaning of the statement that the government pursues a policy. If we state that
a policy is a more or less consistent whole of government activities and that the term
'policy' also implies a certain creativity (as opposed to mechanical execution), this
does not yet say anything about the content of those activities. It is obvious to expect
the objective of the government to be a determination of the content of those activities, and thus also of the policy. Some people are inclined to think a scientific answer
to the question of what is the content of the government's objective impossible, because opinions on this question tend to diverge rather widely. Nevertheless, political
discussions on the content of policy presuppose, as a basis of verbal communication,
some sort of common appreciation of what is good in social conditions. This applies
also to the juridical discussion of the development oflaw. It is true that policy implies
'more' than development of law, but not in the sense that there are also government
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activities which do not have to satisfy legal requirements which have or have not been
given a positive content. The additional feature of policy consists in its being directed
at actual realization of the law: the issue is the power of law. The unity of the lawforming element and the power element of the government objective can be expressed
by stating that the aim of the government is to give effect to the law. This legal duty
of the government is the unifying ground of the numerous individual objectives of the
government. That is also why government policy has a legal character; power forms an
element of it for the realization of social conditions satisfying the demands of law.
Freedom to choose between alternatives of behaviour is not one out of several
human faculties: it is man himself who freely manifests himself in the behaviour
chosen by him and who is responsible for it. This freedom is characteristic of the
human person. Being a person is a task which qualifies man as an aim per se ('Selbstwert' ,) rather than a datum. That is why he must not be treated as a mere mell!ls to an
end in intersubjective intercourse. The pre-positive meaning of law (considered as an
obligatory regulation of behaviour within the context of society) can therefore be
sought in the respectability of the human person. Because this involves the realization
of liberty, it is also· possible to regard 'liberty' as the pre-positive meaning of law. Of
course it is community life that is at issue here, becouse being together with others is
always inherent in being human. All things considered, the requirement of solidarity
therefore is implied in the pre-positive meaning oflaw.
From the pre-positive meaning of law it cannot be inferred by a simple reasoning
how concrete problems of development of law and the policy have to be solved. This
pre-positive meaning is rather the transcendental condition of the possibility of juridical and political discussion. Conversation about development of law and policy is
always conducted in a given historical situation, which leaves its impress on the development of specific legal principles and positive law. The principles directing law which
is enforced in the public sphere - thus also directing policy - in our culture have been
incorporated in a more or less coherent conception, viz. that of the democratic Welfare
State based on the rule oflaw. With a view to the future of the Welfare State based on
the rule of law, however, this conception has to be developed further.
Juridical and political opinions must have intersubjective force, i.e. they must be
able to convince others. The rationality of those opinions cannot be founded, as is
thought by some people, in intersubjectivity per se ('intersubjective rationality'), but
only in the common point of reference of the participants in the discussion, viz. the
pre-positive meaning oflaw. Because this pre-positive meaning must be interpreted with
reference to a given concrete situation, rationality in the development of law and in
policy, inter alia, may be qualified as 'interpretative rationality', which, however, takes
shape in intersubjective formation of opinion. This type of rationality is clearly distinguished from the third type, in which the concept of 'rationality' or 'reasonableness'
has been narrowed down to calculation of visible facts, in particular causes and effects.
The latter conception is that of 'decisionism'; the political options are of necessity
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irrational, but the designation of means for the realization of the chosen objectives can
in principle be completely rationalized.
The 'mediatory' formation of opinions, in which the pre-positive meaning of law
and concrete situations are related to each other, is carried out by agents qualified as
persons in authority. The exercise of authority over external social conditions, which
is the actual object of law, presupposes the possibility to carry out decisions, if necessary, in the face of refractory individuals; political authority therefore requires power
as its factual substratum. A person or a group of persons that has more or less monopolized the power over a society is called upon to exercise such power as authority
(power of law). The person who undertakes this legal function will make a distinction,
as regards his own power, between lawful and unlawful exercise of power. The legal
qualification and regulation of power over social conditions as authority constitutes
the State. In this context the following principle of the development of constitutional
law can be set forth: as soon as and to the extent that a person or a group of persons
exercises power over public affairs, such power should either be raised to the level of
authority (power of law) or be liquidated.
The difference between public law (excluding criminal law) and private law can be
sought in the fact that the former is applied in the sphere of public law governing
government action for the promotion of public liberty, but the latter in the sphere of
private law governing legal relations between autonomous agents mutually recognizing
each other as persons. The government provides private law autonomy whith formal
and substantive frameworks (such as a system of civil legislation and a guaranteed
minimum income, respectively). Public law can be distinguished into constitutional
and administrative law. Administrative law should not be primarily regarded as a
guarantee against government intervention - as is done according to the liberal conl!eption of the State - but as the establishment of rules for the fulfilment of public tasks
{the policy). By formal administrative law can be understood the administrative law
concerning policy method (including the legal forms in which it manifests itself); by
substantive administrative law can be understood the administrative law concerning
the object {the content) of the policy. The law concerning the organization of authority and liberty - i.e. the law concerning the subject of the policy, also in its relationship
with the citizens - can be qualified as constitutional law.
In the performance of its public tasks the government also has recourse to forms
of private law. Furthermore it may happen that institutions originally belonging to the
private sphere are given a share in the performance of public tasks {the problem of
'pluralism'). To the extent that in those cases rules of private law are applied in connection with the performance of public tasks, they assume the character of public law.
Although the case-law is still reticent on the point, this might, for instance, entail a
review for conformity with general principles of good administration.
A plan is a systematic and consistent organization of a policy to be carried out by
the government. Its content as a rule is not programmed by other decisions, especially
if it is a (relatively) long-term plan. The policy to be pursued in the near future, on the
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other hand, is mainly fixed, inter alia under stress of circumstances and decisions that
have already been taken. Fundamental political antitheses will tend to manifest themselves particularly in cases of long-term planning. This gives rise to the question of
whether it is not preferable and more realistic to confine the political discussion to the
few possibilities of short-term policy. Such a view is formulated in the so-called incremen:talism. However, this view does not deserve support. Small short-term changes
should be set in the perspective of a long-term planning, orienting itself towards the
principle of freedom, which is implied in the pre-positive meaning of law.
The way in which the content of such 'planning for freedom' (Mannheim) is determined is partly dependent on a conception of the formation of a political opinion.
'Orthodox' planning from a central control point is based on a conception of science
focussed on the technological mastery of objective processes; 'communicative' planning, on the other hand, is based on a conception of science directed at intersubjectivity freed from power. Both planning conceptions involve disregard of the function
of authentic authority, which 'mediates' between the pre-positive meaning oflaw and
the views held by the community for the benefit of which the policy is pursued.
The importance assigned to planning is partly also determined by a conception of
the task of the government. Whereas the liberal State based on the rule of law in principle takes a negative attitude towards planning, the socialist State ignores in its planning the personal responsibility of the members of society. The democratic Welfare
State, which is based on solidarity of persons, gives shape in an active way to visible
social conditions for the sake of public freedom. The plan is the formulation of the
policy that is eminently suited for it because - unlike the abstract general regulation it lays down which mutually different visible conditions and/or government activities,
directed at its realization, are required in their inter-relations. The plan may be defined
as a systematic and consistent organization of the policy to be pursued by the government. According to the administrative and legal consequences, a distinction may be
made between 'indicative', 'normative', and 'operational' plans. It is only on the
strength of law in the formal sense that a plan can be a legal decision qualified by criteria of validity, by which the government is bound in the sense that it may only deviate
from it on the strength of another decision qualified by criteria of validity. Planning
legislation is very important not only on this account, but also with a view to a regulation of the exercise of autority for its enactment. The importance of planning in the
Welfare State gives rise to the question of whether its establishment cannot be regulated, in some cases, by a method that can be compared to legislation in the formal
sense.
The question of how the W.R.R. can have a share in the formation of the longterm policy primarily concerns the method of the policy. From the 'norm' point of
view this is a question of formal administrative law. In each phase of the policy-making
process the pre-positive meaning of law and the concrete social situation are related to
each other - if possible, in accordance with positive law - it being understood that in
what might be called the political phase the emphasis is on a (further) determination
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of the substantive principles concerning the content of the policy and its main tendency, whilst in the administrative phase the emphasis is on activities for the realization of
those principles and main tendencies. The share of the W.R.R. in the shaping of the
long-term policy concerns the political ph'!se of the policy-making process. It may be
said that the work of the Council has political importance wherever it relates substantive principles of policy and a judgment of the situation in which the policy is to be
pursued to each other. In particular the following elements of the Council's work have
political importance:
the selection of problem areas and bottlenecks in connection with the establishment of the needs of society and the delimitation of the task of the government;
the determination of the content of the policy possibilities.
The reports submitted by the W.R.R. during its first session show a tendency for orientation towards conceptions already adopted in the government policy and towards
starting-points on which public opinion is already agreed. The W.R.R. is reticent, on
its own authority, on the point of including other possible principles of policy in its
recommendations. Thus it rightly takes into account its own position in the organisation of the State. Without such reticence an independent government body which gives
recommendations on the policy to be pursued from a point of view that does not
differ essentially from that of the Government and Parliament might introduce a false
element into the political discussion. The reticence of the Council is also in line with
the view expressed by Prime Minister Den Uyl during the parliamentary discussion of
the Act establishing the W.R.R., to the effect that 'the only valid orientation concerning political objectives is one towards Government and Parliament'.
This does not mean that the activities of the Council, as presumed by 'decisionism'
in its rigid form, could consist in furnishing neutral information. In its reports, with
the exception (up to a point) of the general prognosis of the future in the report entitled 'The next twenty-five years', the Council relates substantive principles of policy
and an assessment of the situation in which the policy has to be pursued to each other.
It makes its own contribution to the interpretation and elaboration of those principles.
However, the conceptions adopted in the current policy and in public opinion do
not always form a good guiding principle for a policy directed at creating just social
conditions in the future. Indeed, these conceptions are largely formed in connection
with problems which are now apparent. Furthermore, it is wrong to think that the
government ought to take a passive attitude towards the current consensus; on the
contrary, it can take part in building up an adequate consensus for a long-term policy.
It would be important for the W.R.R. to make a contribution - subject to the
restrictions resulting from its position in the organization of the State - to the development in a rational discussion (in the sense of interpretative rationality) of a long-term
policy not tied down to the current policy conceptions. The Council will be able to
make such a contribution by developing certain ideas living in society, which have not
(yet) been generally accepted, as policy alternatives. In a preliminary study published
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by the Council a specimen of such a normative prognosis of the future has been given.
However, this paid insufficient attention to the importance which the basic ideas
underlying the various 'values' have for the elaboration of the policy possibilities. The
working programme for the second session of the Council provides for a so-called
policy-oriented prognosis of the future, in which the perspectives of political parties
and other social organizations with regard to the future are to be included.
The W.R.R. can only make a realistic contribution to the development of a longte.rm policy when the policy-making process has been organized in such a way that a
long-term policy is formulated and executed with the aid of its recommendations. At
present this is not yet the case to a sufficient extent. It is true that in general the
Council of Ministers tends·1o establish its 'findings' fairly soon after the W.R.R. has
submitted a report, but most of these findings can only be of a procedural nature. The
problem areas considered in the reports are subdivided for the purpose of treatment by
the departments. This involves the risk that the consistency aimed at may be lost
during the further elaboration and decisionmaking, and that the long-term perspective
may be set aside by the acute problems facing the Ministers and their departments.
This fragmentation tendency might be counterbalanced by a substantial decisionmaking with reference to the reports of the W.R.R., which previously co-ordinates the
long-term policy. In view of the nature of the relations between the Council of Ministers, the Prime Minister, and the Ministers this decision-making ought to be concluded
primarily in the Council of Ministers. Since the importance of plans for the policy in
a Welfare State is not inferior to that oflegislation in the substantive sense, it would be
appropriate to involve Parliament in this decision-making in a way comparable to the
legislative procedure. The adoption of important (long-term) plans by law in the formal sense offers a suitable system for this, by means of which certain drawbacks
attending the creation of new legal constructions in this field can be avoided.
The Prime Minister would have to attend to the preparation and the execution of
such legislation. Because long-term policy must be incorporated in the ordinary policy,
co-operation in this case should be interdepartmental. This would also enable 'mediation' between the present preparation of the policy by the W.R.R., which involves
considerable distance from the current policy, and the departmental elaboration of the
content of the W.R.R. reports, where it is difficult to realize such a distance.
The procedural rules to be laid down in the legislation in connection with the
above may, however, be limited. Thus, rules to the following effect might be added to
Article 12 of the Act establishing the W.R.R.:
the Prime Minister, in consultation with his colleagues, shall prepare the decisions
to be taken in connection with the W.R.R. reports;
if a report concerns a part of the long-term policy, a bill on the policy to be pursued shall be introduced within (for instance) two years from the date on which
the Prime Minister received the report.
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A regulation of the policy-making process based on formal administrative law cannot,
however, bring about a long-term policy if politicians, public servants, and public
opinion show a lack of critical sense of the future. The activities of the W.R.R. may
help to awaken this critical sense when the Council draws attention to long-term problems which call for a policy directed towards the future.
When the W.R.R. was established, it was tacitly presumed that relevant control of
long-term social developments is possible. In our society some agents, specifically
economic agents, in certain respects exercise powers which go beyond their own
particular sphere and directly affect the realization of public liberty. Because this is a
matter of external effects of primarily non-political, but essentially economic decisions, the government cannot eliminate such exercise of powers without interfering
with the autonomy of those agents in their own sphere. An instance of this is the
power which the social partners exercise, within the framework of (in particular) the
negotiations on wages, on the development of full employment. The 'logic of collective action', as referred to by Mancur Olson, shows that non-committal co-ordination
of behaviour cannot produce optimum results. Failure of attempts to achieve this by
means of joint statements of intent is therefore predictable. Furthermore, attention
may be drawn to the important role played in the economic system by technological
developments. This has consequences for full employment, town and country planning, environment, safety, the use of the sources of energy, and the humanization uf
labour conditions. To the extent that any policy can be spoken of in this context, it is
predominantly determined within the companies.
These conditions may be qualified as 'power pluralism': considering the limit
imposed by the economic and political system of the Welfare State, the government
has to share its power with respect to the planning and the shaping of external social
conditions with other agents. According to the above-mentioned principle of the
development of constitutional law this pluralistic power exercised by agents other than
the government over the public cause ought to be either liquidated or transformed into
authority (power qualified by law). Since the former procedure is impracticable in our
politico-economic system and since those who possess pluralistic power will not generate a policy sufficiently serving the public cause spontaneously, it is incumbent upon
the government to provide for institutions which are able to transform pluralistic
power into pluralistic authority.
Since these institutions are directed towards organization on the side of the
agents, they are based on constitutional law. In the current law divergent (beginnings
of) institutions can be found, which are intended to influence the action of those who
exercise pluralistic power without depriving them of the autonomous powers of
decision-making to which they are entitled. For this, the agents possessing pluralistic
power may be given co-responsibility for the government policy, the government may
bear co-responsibility for the policy of those agents, the latter's policy may be influenced indirectly, rules may be laid down, or the government may be given a supervisory function in this context. Indirect influence may, for instance, be exercised by
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selective application of financial stimuli (grants-in-aid or levies). Besides environmental
levies, inter alia, in this context the investment allowances under the Act on the investment budget may be mentioned. The latter are intended to encourage companies
when making decisions on investments, to allow for social priorities (e.g. concerning
town and country planning and, in a later stage, the acquirement of new knowledge
and experience and a satisfactory living environment).
As regards technology and innovation, the Dutch Government has so far pursued a
much less active policy than the governments of some other countries, such as the
United States, Japan, and the Federal Republic of Germany. However, a growing
interest in the matter is being shown in political discussions, and the W.R.R. has included these problems in the working programme for its second session.
In certain areas a relevant control of social processes therefore is possible only if
the policy is conducted under the direction of the government by a plurality of agents
involved in it. This applies also to long-term policy and long-term planning. Even
though the plan is then to be carried out by a plurality of agents, each with its own
powers and responsibilities, its content will have to form a unity. It may be possible
for certain plans to be laid down in agreements. In this context a condition of success
is that the government shall have means for inducing agents having pluralistic powers
to consider the public cause in exercising their powers.
Power pluralism tends to affect the sovereignty - the political unity - of the State.
If, however, the creation of authority pluralism is successful, the sovereignty will be
realized in a new way; the plurality of agents pursuing a policy will then lead to a
unity of authority.
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Bijlage I

WET van 30 juni 19 76 tot instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(lnstellingswet W.R.R.), Stb. 1976, 413
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz.,
enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, <lat het voor de vorming van het regeringsbeleid
wenselijk is stelselmatig informatie te verkrijgen over ontwikkelingen die op langere termijn de
samenleving kunnen beinvloeden,
<lat daartoe kan worden bijgedragen door een vast college van advies en bijstand in te stellen
ter vervanging van de Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid:
Zo is het, <lat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1. Er is een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, verder te noemen de Raad.
Artikel 2. De Raad heeft tot taak:
a.
ten behoeve van het Regeringsbeleid wetenschappelijk gefundeerde informatie te verschaffen
over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beinvloeden en daarbij tijdig te
wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen tc formuleren ten
aanzien van de grote beleidsvraagstukken, en beleidsalternatieven aan te geven;
b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen <lat de regering ten dienste staat voor
het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid;
c.
ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op lange
termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coordinatie.
Artikel 3.
1.
De Raad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf !eden.
2. Wij benoemen op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, de voorzitter en de overige
!eden van de Raad.
3.
Hun wordt, tenzij Wij anders bepalen, bij het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd door
Ons ontslag verleend met ingang van de eerstvolgende maand.
4. De voorzitter en de overige !eden worden, behoudens door Ons tussentijds verleend ontslag,
benoemd voor vijf jaren. Zij zijn eenmaal terstond wederbenoembaar.
5.
Hij die is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op hetzelfde tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou moeten aftreden.
Artikel 4.
1.
Het ambt van voorzitter van de Raad is een volledige betrekking.
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2. De overige leden van de Raad stellen ten minste een zodanig deel van hun werktijd aan de
Raad ter beschikking, als overeenkomt met twee werkdagen per week.
3. In uitzonderlijke gevallen kan door Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
worden bepaald, dat het in het voorgaande lid genoemde deel van de aan de Raad ter beschikking
gestelde werktijd wordt verminderd.
Artikel 5. De rechtspositie van de voorzitter en de overige leden wordt nader geregeld bij Algemene
Maatregel van Bestuur.
Artikel 6.
1.
Er zijn adviserende !eden.
2. De Raad kan aan Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, voorstellen doen ter
zake van de benoeming tot adviserend lid.
3. Wij benoemen op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, de adviserende !eden van
de Raad.
Artikel 7.
1. De Raad heeft een bureau, dat onder leiding van een secretaris de Raad in zijn werkzaamheden bijstaat.
2. Wij benoemen op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de
secretaris van de Raad.
Artikel 8.
1. De Raad steunt bij de uitvoering van zijn taak mede op de uitkomsten van door andere instellingen verricht onderzoek.
2. Diensten en instellingen van de centrale overheid en van de lagere publiekrechtelijke organen
zijn gehouden aan de Raad de benodigde informatie te verschaffen.
3. De Raad kan zich rechtstreeks tot andere instellingen en personen wenden met een verzoek
om informatie.
4.
Onze Ministers dragen er zorg voor dat de Raad, voor zover zulks dienstig kan zijn voor de uitoefening van zijn taak, tijdig in kennis wordt gesteld van het toekomstonderzoek dat onder hun
verantwoordelijkheid wordt verricht en de resultaten daarvan alsmede hun veronderstellingen en
voornemens voor het beleid op lange termijn.
Artikel 9.
1.
De Raad kan rechtstreeks in overleg treden met ambtelijke en niet-ambtelijke deskundigen.
2. De Raad kan commissies instellen. Voor de medewerking van ambtelijke deskundigen behoeft
hij de instemming van Onze betrokken Ministers.
3. De Raad kan op zijn terrein rechtstreeks internationale contacten onderhouden.
Artikel 10. De Raad kan zelfstandig verzoeken bepaalde studies of onderzoekingen te doen ondernemen. Dit geschiedt door tussenkomst van Onze betrokken Ministers, voor zover het diensten en
instellingen, werkzaam onder hun verantwoordelijkheid, betreft.
Artikel 11. De Voorzitter en de overige !eden van de Raad zijn verplicht tot geheimhouding van
hetgeen hun bij de uitoefening van hun taak ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit
de aard der zaak volgt.
Artikel 12.
1.
De Raad brengt zijn rapporten aan de regering uit door tussenkomst van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.
2.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, stelt de Raad in kennis van de bevindingen van de Raad van Ministers betreffende deze rapporten.
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3.
De Raad van Ministers hoort de Raad op diens verzoek naar aanleiding van de in het voorgaande lid genoemde bevindingen.
Artikel 13.
1.
De door de Raad aan de regering uitgebrachte rapporten zijn openbaar voor zover de inhoud
daarvan niet moet worden geheim gehouden overeenkomstig de bepaling van artikel 11.
2.
De Raad publiceert deze rapporten na kennisneming door de Raad van Ministers.
Artikel 14. De Raad kan nadere regelen stellen voor zijn werkwijze.

Overgangs- en Slotbepalingen
Artikel 15. De zittingsperiode van de bij het in werking treden van deze Wet te benoemen leden van
de Raad eindigt op 1 januari 197 8.
Artikel 16. Deze Wet kan worden aangehaald als Instellingswet W.R.R.
Artikel 17. Ons besluit van 6 november 1972, Stb. 590, wordt ingetrokken.
Artikel 18. Deze Wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 juni 1976.
JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
DENUYL
Uitgegeven de vijfde augustus 1976.

De Minister van Justitie a.i.,
TRIP.
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Bijlage II

Uit: Verslag Eerste Raadsperiode 19 72-19 77, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
p. 19-28.

2. WERKPROGRAMMA EN PUBLIKATIES

2.1. Algemeen
Zoals hierboven is opgemerkt, draagt de Raad de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor zijn werkprogramma en de daaruit voortvloeiende publikaties.
Het brede werkterrein alsmede het experimentele karakter van de Raad vragen - zeker bij een
aanvankelijk beperkte mankracht - veel aandacht voor het zoeken naar prioriteiten en de selectie
van onderwerpen. Het zou daarbij in principe mogelijk zijn dat de Raad, alvorens mei de uitvoering
van zijn werkprogramma te beginnen, allereerst geruime tijd zou besteden aan een methodologie
voor het selecteren van problemen. Dit is echter in de praktijk moeilijk wanneer men nog geen ervaring heeft opgedaan met het benaderen van lange-termijnonderzoek en integrale lange-termijnplanning, temeer daar nauwelijks enige voorbeelden van soortgelijke instituten voorhanden zijn. Daarom heeft de Raad al in een vrij vroeg stadium besloten om enkele toekomstgerichte onderwerpen te
selecteren in een voorlopig werkprogramma om aldus ervaring op te doen. Door het voorlopige karakter van het programma bleef in principe de mogelijkheid bestaan dit bij te stellen en na verloop
van tijd te bezien of men verder kon komen met een methode voor een grondiger voorbereide selectie van onderwerpen. Achteraf kan worden geconstateerd dat de aandacht die de uitvoering van de
afzonderlijke onderwerpen opeiste, er in de praktijk toe heeft geleid dat aan de methode voor selectie van onderwerpen minder aandacht is besteed dan aanvankelijk in de bedoeling lag.
In zijn voorlopige werkprugramma heeft de Raad zich met name gericht op onderwerpen die belangrijke gevolgen hebben op langere termijn en die zich over meer beleidsterreinen uitstrekken. Bij
de opstelling van het voorlopige werkprogramma is bovendien gezocht naar een evenwicht tussen
onderwerpen waarover de Raad zich op korte termijn een oordeel zou moeten vormen en onderwerpen die betrekking hebben op een op de langere termijn gerichte onderbouwing van de werkzaamheden van de Raad, zoals uiteengezet is in de brochure Introductie, Taak, Plaats en Werkwijze.
Inzake de eerstgenoemde groep onderwerpen, die op verschillende interdepartementale beleidsterreinen betrekking hadden, heeft de Raad vooral in zijn eerste rapporten voorstellen gedaan tot
opheffing van structurele tekortkomingen in de lange-termijnplanning (art. 2c van de Wet).
In enkele andere gevallen ging de Raad daarbij meer inhoudelijk in op het lange-termijnbeleid
op interdepartementale beleidsterreinen en gaf eventuele beleidsmogelijkheden aan. De tweede
categorie onderwerpen van een fundamenteler en breder karakter, zoals de projecten Algemene
toekomstverkenning, Waarden en Normen, Buitenwereld en Technisch-Natuurwetenschappelijke
Toekomstverkenning (zie 2.2), hebben in de regel aanzienlijk meer voorbereidingstijd vereist dan de
eerstgenoemde categorie. Bij dergelijke onderwerpen is vooral veel tijd gemoeid met het nader afbakenen van het probleemgebied en het organiseren van actieve medewerking van een groot aantal
verschillende onderzoeks-, advies- en beleidsinstellingen (selecteren van personen en instellingen,
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toezicht houden op voortgang van het uitbestede werk, het op elkaar afstemmen van de deelbijdragen, enz.). De Raad is er dan ook ten aanzien van sommige van deze onderwerpen niet in
geslaagd daarover voor het einde van de eerste zittingsperiode afsluitende rapporten uit te brengen.
De Raad vervult zijn taak vooral door het uitbrengen van openbare rapporten. Het is wettelijk
voorgeschreven dat hij deze uitbrengt aan de ministerraad door tussenkomst van de ministerpresident. De ministerraad dient dan vervolgens binnen drie maanden na aanbieding het parlement
op de hoogte te brengen van zijn bevindingen. Voor deze bevindingen geldt in de praktijk dat zij
gepubliceerd worden in de Staatscourant. Daarnaast heeft de Raad in de loop van deze Raadsperiode besloten openbare publikaties uit te geven die niet aan de ministerraad worden aangeboden. Het betreft hier werkstukken in de serie 'Voorstudies en Achtergronden', die als het ware
bouwstenen aandragen voor de verdere werkzaamheden van de Raad. De verantwoordelijkheid voor
de inhoud hiervan ligt bij de auteurs. De Raad is slechts verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
voorstudies en achtergronden en niet voor de daarin neergelegde standpunten.
Ten slotte heeft de Raad in de afgelopen zittingsperiode interne werkdocumenten die ter
voorbereiding van publikaties van de Raad waren vervaardigd, op aanvraag beschikbaar gesteld. Een
overzicht van de rapporten, voorstudies en achtergronden en werkdocumenten van de Raad is opgenomen in bijlage 3.
Hoewel het werkprogramma dat de Raad uiteindelijk heeft uitgevoerd op enkele onderdelen enigszins afwijkt van het voorlopige werkprogramma, zoals is weergegeven in zijn eerder vermelde
introductiebrochure en in hetMededelingenblad, kan toch zeker worden gesteld dat de hoofdlijnen
daarvan bewaard zijn gebleven. Voor de duidelijkheid wordt hieronder een overzicht gegeven van
de onderwerpen, die in het uiteindelijke werkprogramma zijn opgenomen. Zij zijn zoveel mogelijk
in chronologische volgorde van het moment van aanvang vermeld. Per onderwerp wordt een korte
toelichting gegeven waarbij wordt verwezen naar instanties en personen buiten de Raad die daarbij
betrokken zijn geweest, en naar eventuele besluiten van de ministerraad. In het Mededelingenblad
van de Raad kan men in de regel uitvoeriger informatie vinden over de ontstaansgeschiedenis van
deze projecten. Bovendien hebben zij vaak reeds geresulteerd in openbare rapporten, waarvan altijd
samenvattingen en soms de integrale teksten in de Staatscourant zijn verschenen.
Vervolgens zal in 2.3. worden ingegaan op de adviesaanvragen die de Raad in deze eerste
periode heeft behandeld. Ten slotte wordt in 2.4 ingegaan op activiteiten van de Raad die niet
hebben geleid tot publikaties. Het betreft daarbij deels zaken die de Raad aanvankelijk in zijn werkprogramma had opgenomen, maar die om verschillende redenen niet zijn voltooid en deels nevenactiviteiten zoals de instelling van werkgroepen die niet tot taak hadden rapporten voor te bereiden, en deelneming aan commissies buiten de Raad.
2.2. Projekten van de Raad
2.2.1. Gei"ntegreerde beleidsvoorbereiding inzake bepaalde vraagstukken
De Raad heeft op enkele terreinen aandacht aan dit onderwerp besteed. De rapporten over de
eerste drie vraagstukken zijn gebundeld in een publikatie (1974).
a.

Europese Unie

De lid-staten van de Europese Gemeenschappen hebben op de topconferentie van oktober 1972
besloten om v66r 1980 te komen tot een Europese Unie. Omdat de vorming van een dergelijke unie
de Nederlandse samenleving in al haar facetten zou raken, besloot de Raad aandacht te vragen voor
een aantal aspecten van de problematiek van de Europese eenwording.
In 1974 werd over dit onderwerp gerapporteerd in Europese Unie (rapport nr. 1). De Raad
deed de aanbeveling een breed samengestelde commissie advies te laten uitbrengen aan de minister
van Buitenlandse Zaken.
De ministerraad heeft zich met de aanbeveling kunnen verenigen. De minister van Buitenlandse Zaken heeft in mei 1974 de Adviescommissie Europese Unie (Commissie-Spierenburg) ingesteld, die in 1975 haar advies heeft uitgebracht.
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b.

Structuur van de Nederlandse economie

Sedert de Structuurnota van 1966 heeft de regering naar de mening van de Raad de algemene
beleidslijnen hieromtrent onvoldoende aangepast. De Raad was van mening dat hier sprake was van
een lacune. In Rapport nr. 2 concludeert hij dater dringende behoefte bestaat aan een nieuwe algemene beleidsnota ter zake.
De ministerraad kon zich met deze conclusie verenigen. Met het opstellen van de No ta inzake
de selectieve groei (Economische Structuurnota)12 is mede daaraan tegemoetgekomen.
c.

Energiebeleid op langere termijn

In Rapport nr. 3 heeft de Raad gewezen op de noodzaak van het formuleren van een energiebeleid
op langere termijn dat alle energiebronnen zou omvatten en vooral zou worden ge!ntegreerd met
het buitenlands beleid, het economische structuurbeleid en het milieubeleid. Naar de mening van
de Raad diende de regering daartoe enkele, vooral organisatorische, voorzieningen te treffen.
De ministerraad heeft de conclusie van de Raad onderschreven en heeft mede naar aanleiding
van dit advies de Algemene Energieraad en de Landelijke Stuurgroep voor Energie Onderzoek ingesteld.
d.

Milieu beleid

Mede naar aanleiding van enkele initiatieven van buiten de Raad, waarin werd gevraagd om de
instelling van een soort 'Wetenschappelijke Raad voor het Milieubeleid op lange termijn' heeft de
Raad een externe ad hoc-commissie ingesteld onder voorzitterschap van het Raadslid Dr. Ir. W. J.
Beek die de noodzaak en de mogelijkheden tot instelling daarvan moest nagaan (zie bijlage 2). In
1974 heeft de commissie zijn advies uitgebracht aan de Raad waarin de noodzaak van een structurele voorziening voor de wetenschappelijke voorbereiding van het milieubeleid werd onderschreven
en het eventuele werkterrein werd afgebakend. Gezien de onduidelijkheden in de coiirdinatiestructuur voor het milieubeleid meende de commissie dat allereerst een voorlopige voorziening
getroffen diende te warden. Dit advies is samen met het commentaar van de Raad, waarin deze
laatste een andere voorkeur voor een voorlopige voorziening uitsprak, gepubliceerd in Milieubeleid,
Rapport nr. 4 (1974).
De bevindingen van de ministerraad over dit rapport zijn vervat in de brief van 3 okto ber 197 5
aan de Tweede Kamer, die de minister-president in antwoord op de motie Terlouw (d.d. 5 februari
1974) over de coiirdinatie van het milieubeleid heeft geschreven. In deze brief concludeert de
regering dat de huidige coiirdinatiestructuur voor het milieubeleid bevredigend functioneert en dat
daarover geen onduidelijkheid behoeft te bestaan. De regering zou na nadere studies en overleg
tussen de betrokken bewindslieden een beslissing nemen over de verantwoordelijkheid voor de
wetenschappelijke voorbereiding van het lange-termijnbeleid. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.
2.2.2. Bevolkingsprognoses
Bevolkingsprognoses zijn een onmisbaar element bij de voorbereiding van een beleid op langere
termijn. De Raad achtte het noodzakelijk te komen tot een verbetering van die prognoses. In
Bevolkingsprognoses, Rapport nr. 5 (1974), heeft hij zijn zienswijze neergelegd en enige - meest
organisatorische - aanbevelingen gedaan om tot een verbetering te komen in het functioneren van
de prognoses bij de beleidsvoorbereiding.
De ministerraad besloot de aanbevelingen van de Raad uit te voeren.
2.2.3. Algemene Toekomst Verkenning (A. T. V.)
Systematische algemene toekomstverkenning van de Nederlandse samenleving kan worden beschouwd als een hoofdtaak van de Raad. In december 1973 besloot hij tot een Algemene Toekomstverkenning met als doe! te komen tot een opstelling van een samenhangend toekomstbeeld op de
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lange termijn - dat wil zeggen tot het jaar 2000 - voor ons land aan de hand van het verwachte verloop van een aantal elementen die een beoordeling van de ontwikkeling mogelijk maken. Het project droeg uitdrukkelijk een experimenteel karakter. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om
maar een toekomstbeeld uit te werken, is in een later stadinm gekozen voor twee varianten naast
elkaar: een met een voortdurende gematigde economische groei van 3% per jaar en een met een
geleidelijk dalende economische groei tot op den duur een situatie is ontstaan van zogenaamde
'nulgroei'. Het feit dat de Raad een toekomstbeeld moet ontwikkelen dat relevant is voor het overheidsbeleid, betekent dat het ten minste de elementen en problemen moet omvatten, die voor dat
beleid van belang zijn, en ook dat men zich niet alleen moet richten op de eindtoestand in een toekomstig jaar, maar dat men ook aandacht moet schenken aan de tussengelegen periode. Alleen dan
is het immers mogelijk consequenties te trekken voor het huidige beleid.
Ter uitvoering van de Algemene Toekomstverkenning heeft de Raad op 10 januari 1974 een
ad hoc-commissie ingesteld onder voorzitterschap van het Raadslid Prof. Dr. J. S. Cramer. De
commissie bestond voor het overgrote deel uit personen van buiten de Raad, met name medewerkers van de planbureaus en van adviesinstellingen en universiteiten. De commissieleden dienden
een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het toekomstbeeld te leveren, door het aan de volledige commissie voorleggen van toekomstverwachtingen op de gebieden, die hen waren toegedacht. Met medewerking van het bureau van de Raad is de uiteindelijke toekomstverkenning vervaardigd zoals weergegeven in De komende 25 jaar, een toekomstverkenning voor Nederland,
Rapport nr. 15 (1977). De ministerraad heeft daarvan in zijn vergadering van 2 december 1977
kennis genomen. In de loop van het project zijn drie tussentijdse verslagen uitgebracht. Verder verscheen in mei 1975 de nota Vooronderstellingen voor een verrassingsvrije toekomstverkenning.
Toekomstverwachtingen op deelterreinen, die zijn vervaardigd door leden van de A. T. V.-commissie, zijn op aanvraag beschikbaar (zie bijlage 3).
2.2.4. Waarden en normen
De maatschappelijke ontwikkeling wordt mede bepaald door de waarden en normen, die de verschillende groepen in onze samenleving hanteren bij hun eigen gedrag en de beoordeling van maatschappelijke ontwikkelingen. Het behoort tot het wezen van ons democratisch stelsel dat de
vormgeving van de samenleving tot stand komt volgens een open confrontatie van in vrijheid
gevormde waarden.
Het doel van de Raad met dit studieonderwerp is een meer gerichte en bewuste wilsvorming
te stimuleren bij politieke, bestuurlijke en maatschappelijke organisaties over wat voor samenleving
men op langere termijn zou willen realiseren. Dit probeert de Raad onder meer te doen door waarden die men ten aanzien van de toekomst heeft, expliciet te maken en die te verkennen op hun
maatschappelijke implicaties.
Om ervaring op te doen met deze benadering, heeft de Raad ten aanzien van een concrete
probleemstelling een exemplarische studie uitgevoerd, namelijk over de emancipatieproblematiek
van de vrouw. Deze is gepubliceerd in De emancipatie van de vrouw, van I. J. Schooneboom en
H. M. in 't Veld-Langeveld, in 1976 uitgebracht in de reeks 'Voorstudies en Achtergronden'. Ook is
de Raad in samenwerking met de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen een studie
begonnen naar de opties die in meer algemene zin in de politieke wereld bestaan ten aanzien van de
langere termijn. De resultaten van de analyses op een tweetal beleidsgebieden zijn met de wetenschappelijke bureaus besproken.
Tenslotte is in overleg met het Sociaal en Cultureel P.lanbureau, de Rijksplanologische Dienst
en de Commissie voor de Ontwikkeling van de Beleidsanalyses een aantal activiteiten ondernomen
ter stimulering van onderzoek naar problemen van waarden en normen. Zo is onder meer een
onderzoek bevorderd naar 'politieke waarden', dat wordt uitgevoerd door de Vakgroep Sociale
Psychologie van de Vrije Universiteit. Daarmee wordt beoogd inzicht te krijgen in thans aangehangen waarden en in de duurzaamheid daarvan op enkele gebieden. Voorts is in dat kader een studie
gesubsidieerd naar de mogelijke uitgangspunten voor een consumptiebeleid die werd uitgevoerd
door de Vakgroep Planning en Beleid van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit
Utrecht, die daarover in december 1977 een rapport heeft uitgebracht.
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2.2.5. Buitenwereld
De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving wordt voor een belangrijk deel bepaald door
invloeden van 'buiten'. Zij vormen de grenzen waarbinnen de Nederlandse samenleving haar eigen
ontwikkeling kan be!nvloeden.
Deze internationale factoren kunnen in een aantal 'sferen' worden verdeeld. Tot nu toe heeft
de beschrijving en verkenning van die sferen geresulteerd in twee Rapporten aan de Regering, namelijk Buitenlandse invloeden op Nederland: internationale migratie en Buitenlandse invloeden op
Nederland: Beschikbaarbeid van wetenschappelijke en technische kennis (resp. Rapport nr. 7 en 8).
Voor het laatstgenoemde rapport is medewerking verleend door enige externe deskundigen. In
Rapport nr. 7 beveelt de Raad aan om de analyse, het onderzoek en de beleidsvoorbereiding en
-advisering op zowel korte als lange termijn op het gebied van de internationale migratie te concentreren en onder te brengen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Over de beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapport nr. 8) deed de
Raad aanbevelingen met betrekking tot het verzamelen en beschikbaar stellen van wetenschappelijke centra.
Ten aanzien van Rapport nr. 7 zijn nog geen besluiten gepubliceerd; wat Rapport nr. 8 betreft
heeft de ministerraad in zijn besluiten de aanbevelingen van de W. R. R. nagenoeg geheel gevolgd.
2.2.6. Verdeling
De Raad is de opvatting toegedaan dat er behoefte bestaat aan een samenhangend beeld van de
factoren die de verdelingsprocessen in onze samenleving be!nvloeden. Door zo een beeld zou het
mogelijk kunnen worden op het terrein van de verdelingsproblematiek aan te geven welke grootheden op langere termijn invloed uitoefenen op relevante ontwikkelingen in de samenleving en een
bcter ge!ntegreerd beleid te voeren. Een aantal elementen zijn van grote invloed op de sociale
stratificatie. De Raad is van mening dat deze stratificatie aan toenemende spanningen onderhevig is.
Daarom heeft hij het noodzakelijk geacht de invloed van die elementen op de sociale stratificatie te
onderzoeken.
Voor deze studie zijn een groot aantal studieopdrachten op deelterreinen verleend.13 De resultaten van de studieopdrachten zijn voor een deel gepubliceerd in de serie Voorstudies en Achtergronden van de W. R. R. Een ander deel is uitgegeven door de betrokken instellingen zelf. (Zie de
eerste twee publikaties van noot 11.) Het betreft de volgende uitgaven in de serie Voorstudies en
Achtergronden: Kansen op onderwijs, een literatuurstudie over ongelijkheid in het Nederlandse
onderwijs door W. A. W. van Walstijn; Van dubbeltjes en kwartjes; een literatuurstudie over ongelijkheid in de Nederlandse inkomsverdeling, door G. R. Mustert; en De verdeling en de waardering van arbeid, een studie over ongelijkheid in het arbeidsbestel door het IV A/Instituut voor
Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
De onderzoeksresultaten zijn in onderlinge samenhang neergelegd in het in december 1977
uitgekomen Rapport nr. 16 Over sociale ongelijkheid, een beleidsgerichte probleemverkenning. De
studie heeft zich beperkt tot de invloed van de volgende elementen: onderwijs, materieel en immaterieel inkomen uit arbeid, vermogen en macht. In het rapport wordt de verdelingsproblematiek
geplaatst tegen de achtergrond van de verzorgingsstaat. Verder worden de relevante verdelingsprocessen beschreven, alsmede de implicaties hiervan voor de sociale stratificatie. Deze beschrijving
resulteert in een beeld van de respectieve verdelingen in hun onderlinge samenhang. Voorts wordt de
rol van het beleid aan de hand van het ontwikkelde beeld geevalueerd. Ten slotte worden op basis
daarvan aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek en voor experimenten op het gebied van de
betrokken verdelingen en hun samenhangen.
De ministerraad heeft besloten een interdepartementale werkgroep te belasten met de voorbereiding van standpuntbepaling van de ministerraad over de door de Raad gedane voorstellen.
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2.2.7. Algemene Planningsonderwerpen
In het kader van het project Algemene Planningsonderwerpen heeft alle aandacht zich in de afgelopen periode geconcentreerd op de studie naar de verhouding economisch actieven/niet-actieven.
Met deze studie is eind 1975 een begin gemaakt. Kernpunt voor het onderzoek was de vraag naar
de toekomstige ontwikkelingen in de verhouding actieven/niet-actieven, de gevolgen van een
verandering daarin en de mogelijkheden voor de overheid om die relatie te be!nvloeden. Ten behoeve van deze studie zijn een aantal studieopdrachten verstrekt.14
De studie, die verricht werd met behulp van een begeleidingscommissie, heeft in augustus 1977
geresulteerd in Maken wij er werk van? Verkenningen omtrent de verhouding tussen de actieven en
niet-actieven (Rapport nr. 13).
In het rapport wordt met name ingegaan op de relatie tussen het - sociale en economische draagvlak en de werkgelegenheid. Tevens worden behandeld het financieringssysteem van de sociale
verzekeringen, het ziekteverzuim en het huidige arbeidsmarktbeleid. Dit alles heeft geleid tot een
groot aantal, vooral inhoudelijke, aanbevelingen.
De ministerraad heeft naar aanleiding hiervan besloten een interdepartementale stuurgroep in
te stellen die enkele belangrijke elementen moet onderzoeken en daarover binnen twee jaar moet
rapporteren. Bovendien zal de minister van Sociale Zaken de S. E. R. vragen om bij zijn in voorbereiding zijnde advies over de omvang en vorm van de collectieve sector dit W. R. R.-rapport te
betrekken.
2.2.8. Bestuurlijke Organisatie
De Raad heeft dit onderwerp ter hand genomen omdat hij meende dat de bestuurlijke organisatie
van Nederland verschillende knelpunten vertoont, die een planning op lange termijn en een gecobrdineerde beleidsvorming in de weg staan. In zijn in 1975 uitgebrachte Rapport nr. 6 De organisatie
van het openbaar bestuur; enkele aspecten, knelpunten en voorstellen, heeft de Raad structurele
knelpunten geconstateerd zowel in de beleidsvorming bij de centrale overheid als in de relaties
tussen de centrale overheid en de lagere overheden. Bij het laatstgenoemde deelonderwerp is met
name ingegaan op enkele mogelijkheden tot gewestvorming (provincies-nieuwe-stijl). Het eerstgenoemde deelonderwerp betrof met name de interdepartementale coi:irdinatie en de plannings- en
adviseringsstructuur. Mede als gevolg van dit rapport heeft de ministerraad in 197 5 de Ministeriele
Commissie voor Interdepartementale Taakverdeling en Coi:irdinatie (MIT ACO) in het leven geroepen, die in 1977 zijn eindrapportIS heeft uitgebracht. Voorts heeft de regering steun toegezegd ten
aanzien van het voornemen van de Raad een studie te ondernemen naar de belangrijkste beleidsadviserende organen. De Raad heeft deze studie in de loop van 1975 aangevat, waarbij vooral
voor de verzameling van het materiaal medewerking is verleend door een groep contactambtenaren
van de afzonderlijke departementen. Als resultaat van deze studie zijn twee overzichten gepubliceerd, respectievelijk Overzicht van de externe adviesorganen van de centrale overheid (Rapport
nr. 11) en Overzicht van de interne adviesorganen van de centrale overheid (Rapport nr. 14). Ten
slotte heeft de Raad in Rapport nr. 12 Externe adviesorganen van de centrale overheid een beschrijving gegeven van het stelsel van de externe adviesorganen en de ontwikkelingen daarin en
heeft aanbevelingen gedaan. Tegelijkertijd met het verschijnen van dit rapport heeft de Raad in
Adviseren aan de Overheid in de serie Voorstudies en Achtergronden over hetzelfde onderwerp een
door voornamelijk externe cieskundigen samengestelde bundel artikelen uitgegeven.
Op grond van Rapport nr. 12 heeft de ministerraad onder meer besloten tot een om de twee
jaren te publiceren overzicht van externe adviesorganen, tot opheffing van enkele (slapende)
adviesorganen16 en tot een algemene maatregel inzake het lidmaatschap van departementsambtenaren van externe adviescommissies over te gaan. Over andere voorstellen van de Raad zou de
regering een v66r 1 januari 1978 uit te brengen nader ambtelijk advies afwachten. Op 7 oktober
1977 heeft de Raad een symposium gehouden over enkele publikaties uit de bundelAdviseren aan
de Overheid (zie 1.2.9).
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2.2.9. Technisch-Natuurwetenschappelijke Toekomstverkenning
In de loop van de Raadsperiode heeft de Raad besloten om naast de eerder genoemde fundamentele en brede projecten, zoals de Algemene Toekomstverkenning, Waarden en Normen en Buitenwereld, in een afzonderlijk project aandacht te besteden aan technisch-natuurwetenschappelijke
ontwikkelingen. Binnen dat kader zijn in deze Raadsperiode drie deelonderwerpen geselecteerd.
Ten eerste heeft de Raad bij wijze van proef een conceptnota opgesteld over het beleid inzake de
kabeltelevisie, waarin onder meer enkele kritische kanttekeningen werden geplaatst bij de door de
staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat voorgestelde systeemstandaardisatie en gebruiksbeperking. Aangezien de regering inmiddels reeds een standpunt bepaald had, achtte de Raad het niet
gewenst om vooruitlopend op de plenaire Kamerbehandeling een advies of studie uit te brengen.
Het regeringsvoorstel is eind januari door de Kamer verworpen. De belangrijkste aanleiding voor het
project kwam daarmee te vervallen.
Ten tweede is mede op verzoek van het project Algemene Toekomstverkenning een studie verricht naar de energievoorziening op langere termijn. Daarin is ruime aandacht gegeven aan de uitputting van energiedragers en de invloed die deze uitputting via anticipatie e.d. vermoedelijk op het
toekomstige verbruik zal hebben. De studie heeft geleid tot een aantal conclusies ten aanzien van
toekomstige mogelijkheden en knelpunten op de korte, middellange en lange termijn. Deze in het
Engels gestelde energiestudie getiteld The future availability of energy to the Netherlands is bij de
W.R. R. opvraagbaar.
Ten derde heeft de Raad in dit kader een uitgebreide studie op gang gebracht naar de invloed
van de technische innovatie op de industriele structuur op de lange termijn (ISOLT). Het is daarbij
de bedoeling voor een aantal takken van industrie bij wijze van voorbeeld na te gaan, welke ontwikkelingsmogelijkheden, speciaal in ons land, door technische innovatie voor het bedrijfsleven
kunnen ontstaan. Er zal worden geanalyseerd hoe verschillende facetten van de samenleving door
zo'n technische vemieuweing worden bei:nvloed en welke effecten mogelijke overheidsmaatregclcn
ter bevordering van technische vemieuwing kunnen hebben. De W. R. R. voert de onderhavige
studie uit in samenwerking met andere organisaties zoals het Centraal Planbureau, de Centrale
Organisatie TNO, de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en het Nederlands Economisch instituut. Resultaten van deze studie zullen vermoedelijk in de loop van 1978 gepubliceerd worden.
2.3.A.dviesaanvragen
2.3.1. Commentaar op de Discussienota Sectorraden Wetenschapsbeleid
De minister voor Wetenschapsbeleid heeft per brief van 26 februari 1976 de Raad gevraagd hem te
adviseren omtrent drie hoofdonderwerpen uit de Discussienota Secto"aden Wetenschapsbeleid,
namelijk
de voorgestelde indeling in sectoren;
a.
b. de aanbevelingen met betrekking tot het functioneren van de sectorraden; en
de voorstellen over de meest wenselijke procesgang met betrekking tot de totstandkoming van
c.
sectorraden.17
Het commentaar van de Raad verscheen in juni 1976 (Rapport nr. 9). Daarin gaat hij in op het
risico van een sectorale beleidsvoorbereiding (ad a.), het aspect van de bemanning van sectorraden
(ad b.) en de naar zijn mening wenselijke geleidelijke opbouw van het sectorradenstelsel.
Mede op basis van het commentaar van de Raad heeft de regering op 13 juli 1977 haar standpunt neergelegd in deNota Sectorraden Wetenschapsbeleid.18
2.3.2. Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel
De minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft de W.R. R. per brief van 18 september 1975
gevraagd om een commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel.
In juni 1976 werd het commentaar van de Raad aangeboden aan de minister-president (Rap-
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port nr. 10). De W. R. R. besteedt hierin aandacht aan een aantal kernpunten, namelijk de doelstellingen van het onderwijs, onderwijsvernieuwing (zowel nationaal a1s internationaal), de relatie tussen de Contourennota en het overheidsbeleid in ruime zin (vooral wat de gelntegreerde
beleidsvoorbereiding betreft), de interactie tussen onderwijs en maatschappij, de financiele consequenties op lange termijn van de Contourennota en de onderwijsfilosofie die aan de Contourennota ten grondslag ligt. In het slothoofdstuk dringt de Raad aan op een afweging van uitbreiding
van sommige vormen van het formele onderwijs tegen andere maatschappelijke activiteiten.
Zoals in de bedoeling lag heeft de minister van Onderwijs en Wetenschappen dit commentaar
mede verwerkt in zijn vervolgnota.19
2.4. Overige activiteiten
In de eerste plaats wordt hieronder gewezen op enkele onderwerpen die de Raad in zijn voorlopig
werkprogramma had opgenomen en die niet als zodanig tot een rapport hebben geleid. Zo heeft de
Raad overwogen om naast de eerder vermelde onderwerpen nog enige andere onderwerpen in
studie te nemen. Dit gold met name enkele in het kader van het project gelntegreerde beleidsvoorbereiding op lange termijn (zie 2.2.1) beoogde deelstudies over respectievelijk het arbeidsmarktbeleid, onderwijs en vorming, en de spreiding van inkomen, vermogen, kennis en macht. Deze
deelprojecten waren bedoeld als kortlopende studies, waarin, uitgaande van art. 2c van de wet,
hoofdzakelijk structurele tekortkomingen in de beleidsvoorbereiding zouden worden beschreven en
suggesties voor verbeteringen zouden worden gedaan. Deels omdat inmiddels van de zijde van de
regering ook reeds structurele verbeteringen in het vooruitzicht werden gesteld en deels omdat de
aanvankelijke organisatorische aanpak te beperkt en een meer inhoudelijke benadering noodzakelijk leek, heeft de Raad het merendeel van deze onderwerpen in een antler kader behandeld.
Zo maakt het arbeidsmarktbeleid deel uit van de in het verband van het project Algemene
Planningsonderwerpen uitgevoerde studie naar de verhouding actieven/niet-actieven (zie 2.2.7).
Daarin is ook de aanvankelijk zelfstandige studie naar het lange-termijnbeleid inzake buitenlandse
werknemers opgenomen. Structurele knelpunten in de coordinatie van beleid inzake onderwijs en
vorming zijn onder meer behandeld in het commentaar van de Raad op de Contourennota (Rapport nr. 10). De studie naar spreiding van inkomen, vermogen, kennis en macht is het latere en
breder opgezette project Verdeling geworden (zie 2.2.6).
Ten tweede heeft de Raad enkele activiteiten ondernomen die vooral ten doel hadden enige
meer algemene aspecten van het werk van de Raad nader te bestuderen zonder dat dit zou moeten
leiden tot rapporten. Zo heeft de Raad in samenwerking met T. N. 0. vanaf medio 1975 een vijftal
bijeenkomsten georganiseerd over algemeen toekomstonderzoek en modelbouw, waaraan in totaal
circa 10 bij toekomstonderzoek en -advisering betrokken instellingen deelnamen. In deze bijeenkomsten zijn informatie en ervaringen uitgewisseld over onder meer het onderscheid tussen verkennend en taakstellend toekomstonderzoek, en over integratie of partiele benadering. In dit verband kan ook gewezen worden op een in 1977 door de Raad opgesteld intern werkdocument,
waarin een voorlopige evaluatie wordt gegeven van de Algemene Toekomstverkenning. Bovendien
heeft Ir. A. A. J. Pols, medewerker van het bureau van de Raad, ten behoeve van de discussie over
de aanpak van toekomstonderzoek en modelbouw een interne nota over systeemdymanica opgesteld. Beide genoemde interne werkdocumenten zijn op aanvraag bij de Raad verkrijgbaar.
Over de wijze waarop de W.R. R. contacten moest leggen met andere instellingen en personen
heeft hij zich in het begin van zijn Raadsperiode laten adviseren door enkele externe deskundigen
op het terrein van de communicatie. Naderhand is een medewerker voor de behandeling van
communicatievraagstukken aangetrokken.
Ten derde heeft de Raad na enige initiatieven van buitenaf, onder meer van Prof. Mr. P. de
Haan, in 1976 een werkgroep ingesteld die moest nagaan welke problemen zich (gaan) voordoen in
de wetgeving in relatie tot de planning in Nederland. De werkgroep die onder voorzitterschap stond
van het Raadslid Prof. Mr. J. M. Polak, en waarvan verder departementsambtenaren en enkele
andere externe deskundigen deel uitmaakten, heeft eind 1976 een voorstel gedaan voor een aanpak
van deze problemen. Dit is voor belangstellenden bij de Raad verkrijgbaar. In 1977 hebben enige
orienterende gesprekken met enkele andere externe deskundigen, waaronder departements-
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ambtenaren, plaatsgevonden. Als conclusie van dit beraad werd onder meer besloten de aandacht
van de Raad in zijn nieuwe samenstelling te vragen voor de volgende mogelijke studieonderwerpen:
1. Welke wettelijke vorm dient aan de planning van het regeringsbeleid te worden gegeven om
het parlement wezenlijke invloed te geven op de beleidsvorming?
2. Hoe kunnen planning en wetgeving worden gedecentraliseerd met het oog op regionalisatie
van het beleid of een bedrijfstaksgewijze aanpak?
3. Hoe komt men tot een systeem van integrale wetgeving en planning op gebieden waar dat
nodig is? Hoe kan regionaal ruimtelijk beleid worden gei:ntegreerd met regionaal economisch
en sociaal-cultureel beleid?
De meer technische vragen inzake de coordinatie van wetgeving werden in dit overleg primair toegedacht aan een interdepartementale werkgroep en aan de Raad van State.
Ten slotte heeft de W.R. R., door middel van lidmaatschappen van een of meerdere Raads- of
stafleden, deelgenomen aan adviescommissies die door andere instanties zijn ingesteld. Het betreft
hier onder meer: de Stuurgroep Gei:ntegreerd Sociaal Beleid en zijn werkgroep Relatie tussen
onderwijs- en arbeidsmarktbeleid; de werkgroep Methodiek en Toekomst van de Stuurgroep Noordzee-eilanden en Terminals en de Commissie Selectieve Groei. De voorzitter van de Raad is in 1974
op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Instituut voor Bestuurswetenschappen opgetreden als voorzitter van een rondetafelconferentie over de toekomstige positie van
het Instituut voor Bestuurswetenschappen in het kader van de organisatie van het bestuurswetenschappelijk onderzoek en de opleiding en vorming van ambtenaren. De rondetafelconferentie
bracht op 20 december 1974 haar eindrapport uit.20

No ten
12. 2e K., 1975-1976, 13 955.
13. Zij zijn verstrekt aan Prof. drs. C. J. van Eijk en drs. W. Siddre van de Erasmus Universiteit te
Rotterdam, aan dr. L. J. Th. van der Kamp (Rijksuniversiteit Leiden) en drs. M. van der Kamp
(Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam), aan het Instituut voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, aan het IVA/Instituut voor SociaalWetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Hogeschool Tilburg, tweemaal aan de Stichting Interuniversitair lnstituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek te Amsterdam, aan
de Sectie Industriele Organisatie van de Afdeling Werktuigbouwkunde van de Technische
Hogeschool Delft, aan de Vakgroep Sociologische Economie van de Economische Faculteit
van de Rijksunivt:rsilt:it Groningt:n tm aan het Economisch Instituut Tilburg.
14 Zij zijn verleend aan het Raadgevend Bureau Berenschot B .V. te Utrecht, aan het IVA/
Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Hogeschool Tilburg
(zie ook noot 13), aan Prof. dr. N. H. Douben van de Katholieke Universiteit Nijmegen, aan
Prof. dr. H. Philipsen van de Rijksuniversiteit Limburg en aan Prof. dr. W. Driehuis van de
Universiteit van Amsterdam.
15. Rapport van de Ministerii!le Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coordinatie:
2e K., 1977, 14 649, nr. 2.
16. Naar aanleiding van de aanbevelingen die de Raad in rapport nr. 12 heeft gedaan, heeft de
Ministerraad onder andere afgesproken dat zij op voorstel van de betrokken ministers zal beslissen welke van de door de Raad genoemde 'slapende' adviesorganen kunnen worden opgeheven. Inmiddels zijn over dit onderwerp vragen gesteld door de leden van de Tweede Kamer De
Graaf en Stoffelen (17 mei 1977) en door het lid van de Eerste Kamer Eisma (21juni1977).
De Minister-President heeft op 23 juni 1977 - mede namens de Minister van Binnenlandse
Zaken - geantwoord op de vragen van de beide leden van de Tweede Kamer. Bij zijn antwoord
heeft hij een lijst toegevoegd van externe adviesorganen die inmiddels zijn opgeheven.
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Een gelijkluidende adviesaanvrage is gezonden naar de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid.
18. 2e K., 1977, 14 623. Als bijlage bij de nota is opgenomen de formele standpuntbepaling van
de Ministerraad ten aanzien van de adviezen van de W.R. R.
19. Nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel, dee/ 2, 2e K., 1976-1977, 14 425.
20. Gepubliceerd in de Nederlandse Gemeente, 29, 3 (17 januari 1975), biz. 5.9 en 5.10.
17
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Noten

Noten hoofdstuk 1
1. Utz, Ethik und Politik; Rawls, A Theory of Justice.
2. Stevers, Openbare financiiin en ekonomie, p. 244 en p. 259.
3. A. w., p. 242.
4. Vgl. a.w., p. 259.
5. Stevers, a.w., p. 257.
6. Vgl. De Bruin, Economie, Een geesteswetenschap, p. 75-76, p. 238.
7. Verderop zal nader op het karakter van deze wetenschappen worden ingegaan.
8. Begrotingsprocedure en comptabiliteitswet, p. 228.
9. Rapport Commissie-Simons.
10. Pen, t.a.p.
11. Pen, a.w., p. 229.
12. Rapport Commissie-Simons, p. 131; vgl. Pen, t.a.p.
13. Het dictaat hiervan is o.a. opgenomen in zijn syllabus De politiek van de Openbare Financiiin.
14. Overheidsuitgaven in theorie en praktijk, p. 15.
15. A.w., p. 25.
16. A.w., p. 36-37;p. 326-327.
17. A.w.,p.326.
18. A.w., p. 328.
19. T.a.p.
20. T.a.p.
21. A.w., p. 142, p. 146.
22. A.w., p. 325.
23. De beslissingen over de rijksbegroting, p. 15.
24. A.w., p. 116-144.
25. A.w., p. 90-95.
26. A.w., p. 85 e.v.
27. A.w., p. 145-150.
28. De rijksbegroting, verleden en toekomst.
29. Deze visie op de politicologie wordt, in kritische navolging van D. Easton, te onzent o.a. door
G.H. Scholten gehuldigd. Zie <liens Politiek en bestuur, p. 6-8.
30. Vgl. Hoogerwerf, Politicologie en beleid.
31. Vgl. Brasz/Kleijn/In 't Veld/Van der Ende, Inleiding tot de bestuurswetenschap, p. l, Brasz,
M ethoden van de bestuurskunde, p. 1, en Rosenthal/Van Schendelen/Scholten, Openbaar
bestuur, p. 21-26. Laatstgenoemde auteurs maken een onderscheid tussen bestuurswetenschap
en bestuurskunde; onder bestuurskunde verstaan zij een normatieve leer van het openbaar bestuur (p. 25).
32. De milieucrisis en de energiecrisis hebben ertoe bijgedragen, dat het belang van deze categorie
beleidswetenschappelijk onderzoek wordt onderkend.
33. Hoogerwerf, Beleid belicht l, p. 16. Zie over wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het
beleid en over wetenschapsbeleid voorts In 't Veld-Langeveld, Gei"ntegreerde beleidsbepaling
en sociaa/ wetenschappelijk onderzoek.
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Noten bij hoofdstuk 1
34. Dror, Public Policymaking Reexamined, p. 8.
35. Hoogerwerf, t.a.p.
36. Sommigen zien de bestuurskunde als een eigensoortige wetenschap, anderen als een specialisatie van de politicologie, weer anderen - onder wie kennelijk ook Hoogerwerf - als een terrein <lat vanuit verscheidene wetenschappen bewerkt moet worden. In het licht van de methodische eenheid van de sociale wetenschappen (vgl. Hoekema, Sociale wetenschap en wetgeving) is deze kwestie van ondergeschikt belang.
37. Vgl. De Bruin, Beleidswetenschap en beleidsanalyse.
38. Vgl. het zgn. Rapport-Hofstra, uitgebracht aan het 13e International Congress of Administrative Sciences in 1965.
39. Bij voorbeeld in Malagasie: zie Fabry, La rationalisation dans /'administration malgache.
40. Van Nederlandse kanto.m.: Van der Eijden,Planning-programming-budgeting;Van Gunsteren,
The Quest for Control; B. G. Zandstra-Andela, Rationalisatie van de budgetbeslissing, in:
Hoogerwerf, Beleid belicht I, p. 1 74-203; Hirsch Ballin, Begroting en beleid; G. F. Pieters,
Beheersing van maatschappelijke processen door rationeel bestuur, in: Onderzoek naar de
bestuurlijke organisatie, deel 2, p. 413442; Koopman, Onderwijsplanning als toepassing van
PPBS.
41. A Statement by the President, afgedrukt in Gawthrop, The Administrative Process and Democratic Theory, p. 7-8.
42. Vgl. Pieters, a.w., p. 429430.
43. Vgl. het artikel van Huijsmans over de hierna te noemen 'aanwijzingen': Symptomen van
P. P. B. S. in Nederland.
44. Hand. II 1966/1967, p. 4; vgl. <liens Nasmaak en voorproef, p. 157.
45. Voor het eerst in de Miljoenennota 1969, Hand. II 1968-1969, 9800, nr. l, p. 75 e.v.
46. Hand. II 1974-1975, 13100, nr. 1 (Miljoenennota 1975), p. 38-53 en 75-81.
47. Art. 9.2 sub b; zie Hirsch Ballin, Comptabiliteitswet 1976, p. 305-306.
48. Stcrt. 1972, nr. 213.
49. Zie over haar werkzaamheden dit tijdschrift, alsmede Zandstra-Andela (secretaris van de
COBA), a.w., in: Hoogerwerf, Beleid belicht I, p. 174-203.
50. Zie het in noot 47 genoemde artikel, p. 305.
51. Zie Peschar, De Algemene Rekenkamer.
52. II 1972-1973, 12395, nr. 2, § 4.19.
53. Zie hierover Aquina, Beleidswetenschap en wetenschapsbeleid.
54. Wet van 20 mei 1966, Stb. 227.
55. Als eerste jhr. M. L. de Brauw (1971-1972), die tevens het wetenschappelijk onderwijs onder
zijn hoede had. Minister F. H.P. Trip (1973-1977) behartigde uitsluitend het wetenschapsbeleid. Hij werd in 1977 opgevolgd door M. W. J.M. Peijnenburg.
56. ' "Wetenschapsbudget" 1967, Overzicht van alle op de rijksbegroting uitgetrokken gelden
bestemd voor speur- en ontwikkelingswerk', aangeboden aan de Tweede Kamer door de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen bij brief van 17 oktober 1967 (9300 VII, nr. 13).
57. Zie p. 105 e.v. van het rapport, zoals afgedrukt in de bundel Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid?, p. 17-18.
58. In een interview met de Haagse Post (3 nov. 1971), eveneens afgedrukt in de bundel Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid?, p. 17.
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Noten hoofdstuk 2
1. Vgl. Hoekema, Vertrouwen in de wetenschap.
2. A. Voortman in Hand. II 1975-1976, p. 3301, kol. 1; vgl. het antwoord van Minister-President
J.M. den Uyl, p. 3307, kol. 1.
3. Geciteerd in het nog te bespreken Rapport van de Commissie voorbereiding onderzoek toekomstige maatschappijstructuur (Rapport Commissie-De Wolff), p. 1-2.
4. A.w., p. 2.
5. A.w., p. 2-3.
6. Aldus Minister Veringa in zijn in 196 8 gehouden rede bij de installatie van de in noot 3
genoemde commissie (a.w., p. 24).
7. Aldus Veringa in zijn installatierede (t.a.p.)
8. Public Policymaking Reexamined, p. 262.
9. Rapport Commissie-De Wolff, p. 6; cursivering toegevoegd.
10. Vgl. Dror, t.a.p.
11. Planung in der sozialstaatlichen Demokratie, p. 120.
12. Vgl. De Vries/Lotz, Philosophie im Grundrif3, p. 125, volgens wie de redenering kenmerkend
is voor de wetenschap: 'Ihre letzte Vollendung erreicht die Wissenschaft erst wenn zu Begriff
und Urteil noch das Schluj3verfahren hinzutritt.' Het is duidelijk dat ook de filosofie tot de
wetenschap behoort (vgl. p. 113-114 en 125-126).
13. Rapport Commissie-De Wolff, p. 6-7.
14. A.w., p. 7.
15. Zie a.w., p. 16 en p. 22.
16. K.B. 30 maart 1973, Stb. 175. Inmiddels is bij Wet van 25 maart 1978 (Stb. 1978, 225) ook
een Onderwijsplanbureau ingesteld.
17. A.w., p. 11.
18. T.a.p.
19. A.w., p. 20.
20. T.a.p.
21. T.a.p.
22. Bestuursorganisatie bij de kabinetsformatie 1971.
23. A.w., p. 14.
24. A.w., p. 8.
25. A.w., p. 57-58.
26. Rapport Commissie-De Wolff, p. 13.
27. Bestuursorganisatie bij de kabinetsformatie 1971, p. 58.
28. Vgl. Prakke, Een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
29. Bijlage bij het Eindrapport van de formatiewerkzaamheden van B. W. Biesheuvel, II 1971,
11389, nr. 3, punt D. 2.
30. Stcrt. 16juni1972, nr.115, p. 1 (correctie in Stcrt. 20juni 1972, nr.117, p. 3).
31. K. B. 6 november 1972, nr. 4, Stb. 590. De benoemingen vonden plaats op 14 november
1972; de installatie door Minister-President B. W. Biesheuvel volgde twee dagen later (Stcrt. 20
november 1972, nr. 226, p. 1-2).
32. De W. R. R. heeft er overigens in een in 1977 verschenen rapport over externe adviesorganen
van de centrale overheid (Rapport 12, p. 107) op gewezen, dat met deze bepaling zeer vaak de
hand wordt gelicht. De Raad merkte in verband daarmee op, dat het soms gewenst is, in afwachting van een wettelijke regeling een adviesorgaan in voorlopige vorm bij Koninklijk
Besluit in te stellen. Tegenover de hieraan verbonden voordelen (op korte termijn in een behoefte voorzien, experimenteren) staan naar het oordeel van de Raad echter belangrijke
nadelen: 'Wanneer de wettelijke regeling uiteindelijk aan de orde komt, staat het parlement
soms voor een voldongen feit; in de praktijk kunnen er belemmeringen zijn om voorlopige
organen weer op te heffen of drastisch te wijzigen.' De Raad adviseert daarom, met voorlopige
instelling bij K. B. terughoudendheid te betrachten, en als deze toch nodig is te bepalen,
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binnen welke termijn een wetsontwerp voor een definitieve regeling moet zijn ingediend
(p. 108).
Hand. II 1972-1973, p. 1566.
Het elfde rapport, dat twee dagen voor de inwerkingtreding van de Instellingswet W. R. R.
werd uitgebracht, staat ten onrechte niet op naam van de Voorlopige W. R. R. maar van de
W.R.R.
Op 26 mei 1975 werd het ontwerp van Wet openbaarheid van bestuur (13418) ingediend.
Bij bet begin van de tweede zittingsperiode kreeg de Raad een nieuwe samenstelling; alleen de
beide leden voor de voile werktijd, H. A. van Stiphout en H. M. in 't Veld-Langeveld, werden
herbenoemd. De nieuwe voorzitter, Th. Quene, trad op 1 maart 1978 in functie: tot die dag
bleefW. F. Schut waarnemend voorzitter.
Voor de Raad van Advies voor bet Wetenschapsbeleid is pas sedert 1september1976 van deze
constructie gebruik gemaakt. Voordien was de toenmalige voorzitter van de R. A. W. B. tevens
'gewoon' lid van de W.R. R.
Cursivering toegevoegd. De volledige tekst van artikel 2 van bet Instellingsbesluit luidt als
volgt:
'De Raad heeft tot taak:
a. de Regering te adviseren over de ontwikkeling van de samenleving op lange termijn en
daarbij tijdig
- knelpunten te signaleren in de ontwikkeling op lange termijn;
- probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken op lange
termijn;
- beleidsalternatieven aan te geven.
b. in samenhang daarmede een gei:ntegreerd lange termijnkader te ontwikkelen, dat de
Regering ten dienste staat voor bet stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid dat ook voor de toekomst verantwoord is.
c. voorstellen te doen ten aanzien van zowel binnen als buiten de Rijksoverheid verrichte
werkzaamheden op bet gebied van toekomstonderzoek en planning op lange termijn inzake:
- bet opheffen van structurele tekortkomingen;
- bet bevorderen van bepaalde onderzoekingen;
- bet verbeteren van communicatie en cotirdinatie.'
De volledige tekst van artikel 2 Instellingswet W.R. R. luidt:
'De Raad heeft tot taak:
a. ten behoeve van bet Regeringsbeleid wetenschappelijk gefundeerde informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen bei:nvloeden en daarbij
tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken, en beleidsalternatieven aan te geven;
b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten dienste staat
voor bet stellen van prioriteiten en bet voeren van een samenhangend beleid;
c. ten aanzien van werkzaamheden op bet gebied van toekomstonderzoek en planning op
lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen inzake bet opheffen
van structurele tekortkomingen, bet bevorderen van bepaalde onderzoekingen en bet verbeteren van communicatie en coordinatie.'
Cursiveringen toegevoegd.
12668, nr. 3, p. 4. Vgl. ook de opmerkingen van Minister-President Den Uyl bij de behandeling van de begroting voor zijn departement op 30 oktober 1973 (Hand. II 1973-1974, p. 489,
491 en 495). Bij die gelegenheid zei hij onder meer: 'In een.parlementaire democratie, als in
ieder geval mij voor ogen staat, zou bet ook geen gezonde figuur zijn, wanneer de W. R. R.
eigen maatschappijvisies ging ontwikkelen' (p. 495).
De Voorlopige wetenschappelijke raad voor bet regeringsbeleid.
A.w., p. 89.
Zie a.w., p. 88.
A.w., p. 89.
Rapporten 15, 13 en 16. Eerder werden verslagen van voorbereidend onderzoek gepubliceerd,
o.a. in de Voorstudies 1, 3 en 4.
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Van Braam, a.w., p. 89-90.
A.w., p. 90.
Zie hierover hoofdstuk 5.
Vgl. Habermas, Verwissenschaftlichte Politik und offentliche Meinung, p. 121-122.
Vgl. a.w., p. 122.
A.w., p. 123.
A.w., p. 145.
A.w., p. 124, n.a.v. de opvatting van Hermann Liibbe: 'Wohl ist der Spielraum der puren
Dezisionen in dem Ma& eingeschriinkt warden, in dem der Politiker iiber ein vervielfachtes
und verfeinertes Arsenal technologischer Mittel verfiigen und der strategischen Entscheidungshilfen sich bedienen kann. Aber innerhalb dieses verringerten Spielraums ist jetzt erst, was der
Dezisionismus immer schon unterstellt hat, wahr geworden - jetzt erst ist die Problematik
politischer Entscheidungen bis auf den Kern abgebaut, der schlechterdings nicht weiter
rationalisiert werden kann.'
Zie a.w., p. 126.
A.w., p. 127.
A.w., p. 134;vgl. p. 131.
A.w., p. 129.
Vgl. a.w., p. 137.
12668, nr. 3, p. 5 (ad artikel 3). In nagenoeg identieke bewoordingen liet Minister-President
Biesheuvel zich uit bij de installatie van de Voorlopige W. R. R.; zie Stcrt. 20 nov. 1972, nr.
226, p.l.
T.a.p.
Hand. II 1975/1976, p. 3296-3297.
12668, nr. 4, p. 2.
12668, nr. 4, p. 2-8.
12668, nr. 4, p. 8.
12668, nr. 4, p. 4.
lees: deelgebieden.
12668, nr. 5, p. 2.
T.a.p.
12668, nr. 5, p. 3.
T.a.p.
T.a.p.
12668, nr. 5, p. 4.
12668,nr.5,p.6.
Op dat ogenblik sprak het wetsontwerp nog van 'buitengewone leden'. De term 'adviserende
leden' werd bij een amendement-De Kwaadsteniet c.s. (nr. 12) voorgesteld. Dit amendement
werd door de Regering overgenomen (Hand. II 1975/1976, p. 3466).
12668, nr. 5, p. 3.
Zie bij voorbeeld Hand. II 1975/1976, p. 3302.
Hand. II 1975/1976, p. 3308-3309.
12668, nr. 5, p. 5.
Van Amelsvoort (K. V. P.) en Kappeyne van de Cappello (V. V. D.) in Hand. II 1975/1976, p.
3288 resp. p. 3459.
Hand. II 1975/1976, p. 3466.
Hand. I 1975/1976, p. 1244.
Hand. I 1975/1976, p. 1241.
12668, nr. 113a (Eerste Kamer), p. 2.
12668, nr. 113b (Eerste Kamer), p. 3.
T.a.p.; cursivering toegevoegd.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, p. 64.
Een Parlementaire Raad voor het Overheidsbeleid, p. 32, in de bundel Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid?, p. 31-39.
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89. De W. R. R. tussen politiek en wetenschap, p. 48, in de bundel Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid?, p. 4 7-49.
90. Van Houten, Toekomstplanning, p. 111.
91. A.w., p. 113.
92. A.w., p. 112.
93. A.w., p. 154.
94. Crasborn, De W.R. R. en de staatsinrichting, p. 22. Tegen de in art. 2 sub b van de Instellingswet omschreven taak koestert Crasborn overwegende bezwaren. Deze taak staat ten dienste
van een door de Regering te voeren 'samenhangend beleid'. Een dergelijk beleid dat van een
subject uitgaat acht Crasborn 'onbereikbaar, en bovendien als streven verwerpelijk, omdat het
zuiver totalitair is.'
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1. Van Dale, deel l, p. 262. Betekenis 2 komt in hoofdstuk 5 ter sprake.
2. Vgl. W. van Gerven, Het beleid van de rechter, waarin wordt betoogd dat de rechterlijke werkzaamheid allesbehalve mechanisch, maar juist creatief is.
3. Compendium van het staatsrecht.
4. A.w., p. 8.
5. A.w., p. 9.
6. Hollak, Macht en recht, p. 318, p. 322. Vgl. Meuwissen, Elementen van staatsrecht I, p. 79-85,
en Scheltens, De beginselen van het recht, p. 86-87.
7. Meuwissen, a.w., p. 30, in aansluiting bij Schindler, Verfassungsrecht und soziale Struktur.
8. Dit betekent niet dat de staat naar willekeur rechtsmacht kan geven en nemen. De staat is
immers ook bij deze rechtsvorming gebonden aan het beginsel van de eerbied voor de menselijke persoon, die zich als persoon in onderscheiden samenlevingsverbanden verwerkelijkt (zie
hoofdstuk 4 ).
9. Vgl. Donner, Nederlands bestuursrecht I, Algemeen deel, p. 245-246. Donner wijst erop dat
andere handelingen wel indirecte rechtsgevolgen (bij voorbeeld aansprakelijkheid) kunnen
hebben. Tot die andere handelingen behoren ook de niet op rechtsgevolg, maar slechts op 'feitelijk' handelen gerichte besluiten, die door de definitie van het begrip beschikking in art. 2.1
Wet Arob buiten de werking van deze wet zijn gebracht. Vgl. Vz. Afd. rspr. 14 sept. 1976, AB
1976, 273.
10. In het uiterste geval is dit de overheidsbevoegdheid in algemene zin (vgl. De Haan/Drupsteen/
Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, p. 316).
11. Vgl. Philosophisches Worterbuch, p. 231, en Hollak, Macht en recht, p. 314.
12. Grondbegrippen van politiek, p. 166. Het is de vraag, of aan het element 'nationale' in Kuypers' definitie zelfstandige betekenis kan worden toegekend naast 'georganiseerde (. .. ) samenleving'. Zeker is het zo, dat het bestaan van een rechtsgemeenschap een zekere culturele
gemeenschappelijkheid veronderstelt; bestaat deze, dan kan men in een bepaalde zin wel van
een 'volk' en van een 'nationaliteit' spreken. (Hierbij kan de juridische betekenis van 'nationaliteit' buiten beschouwing blijven.) Deze culturele gemeenschappelijkheid behoeft echter niet
noodzakelijk samen te gaan met taalkundige en etnische eenheid.
13. Evenmin ligt een inhoudelijke bepaling in 'politieke organisatie' besloten; onder 'politieke
organisatie' verstaat Kuypers immers 'een ledenorganisatie' enz. 'waarvan het hoofddoel is het
vorm geven aan de toekomst van een samenleving als geheel, dan wel het oefenen van invloed
op zo'n vormgeving' (p. 164).
14. Zie ook hoofdstuk 5.
15. Dooyeweerd, A New Critique of Theoretical Thought, Vol. III, o.a. p. 91; Van Eikema
Hommes, De elementaire grondbegrippen der recht$wetenschap, p. 75-76; dez., Hoofdlijnen
der rechtssociologie en de materiele indelingen van publiek- en privaatrecht, p. 19-21.
16. Van Eikema Hommes (De elementaire grondbegripppen der rechtswetenschap, p. 326) omschrijft macht, het kernmoment van het cultuur-historisch aspect, als 'de beheersende wijze
van vormgeving aan een gegeven materiaal naar een vrij en variabel ontwerp.'
17. Dooyeweerd, a.w., Vol. III, p. 414, p. 437; Van Eikema Hommes, Hoofdlijnen der rechtssociologie en de materiele indelingen van publiek- en privaatrecht, p_ 21-22, p. 4546, p. 48.
18. Van Eikema Hommes, Hoofdlijnen der rechtssociologie en de materie1e indelingen van
publiek- en privaatrecht, p. 48 (cursivering weggelaten).
19. Van Eikema Hommes, De grenzen van de rechtsmacht van de staat, p. 11.
20. Dooyeweerd, a.w., Vol. III, p. 414, p. 465466.
21. Van Eikema Hommes, Hoofdlijnen der rechtssociologie en de materii!le indelingen van
publiek- en privaatrecht, p. 51.
22. Dooyeweerd, a.w., Vol. III, p. 170-171, 346-376; Van Eikema Hommes, a.w., p. 30-33.
23. A.w., p. 29; vgl. Dooyeweerd, a.w., Vol. III, p. 425426, en dez., Het typische structuurprincipe van de staat en de leer der staatsdoeleinden.
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24. A.w., p. 51, met weglating van cursiveringen.
25. Daarom kan het betoog van Van Eikema Hommes (a.w., p. 29) niet overtuigen, als hij de
Thomistische sociologie verwijt dat deze interne bestemmingsfunctie - de roeping van de
staat, rechtsstaat te zijn - en doel zou verwarren.
26. Grondbegrippen van politiek, p. 13-15.
27. A.w., p. 15, p. 18-19.
28. Verkenningen in de politiek I, p. 16-17.
29. A.w., p.18 (citaten) en p.19;vgl. dez.,Beleid belichtl,p. 84.
30. Rapport 6, p. 113.
31. Rosenthal/Van Schendelen/Scholten, Openbaar bestuur, p. 205 (cursivering weggelaten).
32. Easton, A Systems Analysis of Political Life, p.21 (geciteerd naar Hoogerwerf, Verkenningen
in de politiek I, p. 17).
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1. Vgl. Hollak,Macht en recht, p. 314-315.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Lotz, Der Mensch im Sein, p. 579.
A.w., p. 579-580.
Muller, Die ontologische Problematik des Naturrechts, p. 464.
Lotz, a.w., p. 576: de persoon is 'Zweck an sich selbst; sie darf also nie als bloBes Mittel zum
Zweck genommen werden. (. .. ) Soweit daher die Person auf anderes hingeordnet wird, mi&
das unter Wahrung ihres Selbstwertes geschehen, was gegen alle totalitiiren und damit entpersiinlichenden Bestrebungen schlechthin entscheidend ist.'
Scheltens, De beginselen van het recht, p. 96.
Scheltens, a.w., p. 85. Volgens Thomas van Aquino (S. Th. II. II. 64.2. ad 3) bestaat de
'menselijke waardigheid' daarin, dat 'de mens van nature vrij is en omwille van zichzelf bestaat'.
Meuwissen, Elementen van staatsrecht I, p. 22.
Scheltens (a. w ., p. 101-102) schrijft dat er eigenlijk maar een rechtsbeginsel is, t. w. 'de ethische imperatief waarmee wordt bedoeld dat de fundamentele normsteller of wetgever de mens
is in de waardigheid van zijn persoonlijke vrijheid'.
Hollak, Macht en recht, p. 315.
A.w., p. 316 (cursivering toegevoegd).
Vgl. Scheltens, De ethische grondslag van het recht, p. 3. Treffend verwoordt Muller (a.w., p.
465-466) deze gedachte: 'Das urspriingliche Im-Recht-sein des in der Gemeinschaft und ihren
Werken sich verwirklichenden Menschen, dem als freiem diese Verwirklichung in der gemeinsamen Herstellung seiner Welt aufgegeben ist, das ist das wirkliche Naturrecht: es ist also die
jeweilige unbeliebige vor- und aufgegebene, d.h. durchzufiihrende und immer schon irn Akt
der Durchfiihrung sich befindende Selbstverfassung des Menschen und seiner Gemeinschaft als
eines 'unverfaBten' Seienden, dessen tatsiichliche Freiheitje undje schon diese 'UnverfaBtheit'
aktuell uberwunden hat und aktuell uberwindet und dieses 'Uberwinden' auf seine Gelungenheit oder Mif.ilungenheit hin dauernd frei pruft.'
Metz, Freiheit als philosophisch-theologisches Grenzproblem, p. 289-290; vgl. oak diens
Christelijke mensbetrokkenheid, p. 6 9-7 5.
Metz, a.w., p. 299.
Aldus werd 'vrijheid' door Thomas van Aquino en Hegel begrepen. Zie Zimmermann, Der
Begriff der Freiheit nach Thomas von Aquin, p. 130-131, alsmede p. 156-157 (n.a.v. Thomas
van Aquino, S. Th. I. II. 183.4.c): 'Die wahre Freiheit ist demnach nichts anderes als die
Verwirklichung des Menschseins. Sie ist verbunden mit der Unterwerfung unter die Gerechtigkeit; denn dem Gebot der Gerechtigkeit gehorchen helBt, der Vernunft und damit dem
eigenen Wesen gemiiB zu handeln.'
Metz, Freiheit als philosophisch-theologisches Grenzproblem, p. 291.
Barendse, Intersubjectiefverkeer en lichamelijkheid, p. 105.
Op de omgang met de antler (intersubjectiviteit, gemeenschapsleven, solidariteit) wordt hieronder nader ingegaan.
Vgl. Metz, a.w., p. 294-295.
Vgl. Muller, a.w., p. 466-467 (cursivering toegevoegd): 'Als endliche Freiheit des Zusammenwirkens und Miteinander- und Aneinander-sich-gegenseitig-Verwirklichens sind diese Freiheit
und ihre Rechtsordnung irnmer geschichtlich: Freiheit ist ja nicht einfach da oder nicht da; sie
ist Leben aus eigenem Ursprung, das um die eigene Ursprunghaftigkeit weif~; und lebt so auf
sich hin, daB der Lebende um den absoluten Sinn weiB, in welchem er erst ganz zu sich
kommt, wirklich wird. Dieses Ursprungwissen und dieses Zielwissen sind die die Freiheit
bindende Wirklichkeit ihrer selbst; beide, Ursprungwissen und Zielwissen, geben der Freiheit
ihre Kraft, ihre Gegenwart und Aktualitiit; beides Wissen macht die Wirklichkeit der Person
aus. Beide Wissen wird aber auch erst in Freiheit errungen, so daB die Freiheit und dieses
beides Wissen ein immerwiihrender aufgegebener Vollzug sind, in dem ein jedes gegenseitig das
andere immer schon voraussetzt. Aus dieser Wirklichkeit der Person flie{3t dauernd das Naturrecht'.
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21. Vgl. Lotz, a.w., p. 583-584. Thomas van Aquino formuleert de kern van het natuurrecht met
de woorden 'bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum' (S. Th. I. II. 94.2.
c).

22. Vgl. Zimmermann, a.w., p. 140, 150, 151, 156, 157.
23. Hollak (Vrijheid en noodzakelijkheid, p. 80-81) schrijft m.b.t. wilsvrijheid: 'Hier betekent de
mogelijkheid van zijn uitoefening tevens zijn noodzakelijkheid. Maar deze noodzakelijkheid
betreft het feitelijk stellen van de wilsakt als akt en niet wat gewild wordt: in de wilsakt die ik
als zodanig noodzakelijk stel beslis ik vrij wat ik wil. (... ) Veroordeeld om vrij te zijn, kan ik
wel die vrijheid expliciet tot uitdrukking willen brengen, maar op voorwaarde dat ik die beslissing rechtvaardig door iets anders dan zijn noodzakelijkheid, b.v. omdat zij de voorwaarde is
tot een volwaardige verwerkelijking, van ons mens-zijn ( ...).'
24. Miiller, a.w., p. 464.
25. Zie hierover Barendse, a.w.
26. Vgl. Metz, a.w., p. 295: 'der Einzelne weiB um die Wirklichkeit der je eigenen Freiheit gerade
im Bewu~tsein und in der Anerkennung der Freiheit der anderen.'
27. Vrijheid wordt gerealiseerd 'wenn der Mensch sich im Verhiiltnis zur Welt und zu den Mitmenschen mit diesen erkennend, wollend, handelnd und gestaltend realisiert, d.h. sich zu
allem und allen so verhiilt, wie dieses und diese von sich her jeweils beanspruchen konnen,
'genommen' zu werden' (Miiller, a.w., p. 464).
28. Hollak,Macht en recht, p. 315; Miiller, a.w., p. 462.
29. Scheltens, De beginselen van het recht, p. 86. Onder 'positief recht' wordt mede het gewoonterecht en ander ongeschreven (maar wel bepaald) recht verstaan.
30. Anders gezegd: het doen respecteren van de menselijke persoon.
31. Vgl. Kaufmann, Die ontologische Struktur des Rechts, p. 483, en Lotz, Der Mensch im Sein,
p. 625-627.
32. Vgl. Rahner, Naturrecht: 'Das wirkliche bleibende, sein sollende Wesen des Menschen kann
( ...) nur in einer transzendentalen Erkenntnis als solches erf~t und von dem bloB universal
Faktischen an ihm unterschieden werden' (kolom 827). Zie ook Bockle, Fundamentalmoral,
p. 238.
33. 'Hoc est ergo primum praeceptum legis (naturalis), quod, bonum est faciendum, et malum
vitandum' (S. Th. I. II. 94. 2. c). De 'natuurwet' formuleert de inhoud van het natuurrecht.
Alle andere natuurrechtelijke beginselen worden tot dit ene begins<:! herleid ('communicant in
una radice', I. II. 94. 2. ad 3). 'Goed'is een van deltrancendentalia die Thomas onderscheidt;
het duidt de na te streven volle verwerkelijkingvan iets aan (1.5.l en ad 1). Van de mens gezegd
betekent doen wat goed is: zich verwerkelijken als vrije persoon met andere personen. Enkele
facetten van het mens-zijn (zoals de vorming van een samenleving en de continuering van de
mensheid door voortplanting) geven hieraan een precisering, die Thomas tot de primaire
inhoud van het natuurrecht rekent (II. II. 94. 2. c). Vgl. voor de interpretatie van de natuurrechtsleer van Thomas van Aquino Hirschberger, Naturrecht oder Vernunftrecht bei Thomas
van Aquin?, en Bockle, Naturliches Gesetz als gottliches Gesetz in der Moraltheologie.
34. S. Th. II. II. 57. 1. c.
35. Vgl. Miiller, a.w., p. 467.
36. S. Th. I. II. 94. 5; I. II. 95. 2 en 4; II. II. 57. 3. Deze beginselen hebben betrekking op het
'universal Faktischen' (zie noot 32). Vgl. hierover Duynstee, Het natuurrecht, p. 88-89, in:
dez., Verspreide opstellen, p. 82-101.
3 7. De Finance, Droit nature! et histoire chez saint Thomas, p. 117.
38. S. Th. II. II. 57. 2. ad 1.
39. Dit geldt bij voorbeeld voor de horigheid. Zie De Finance, a.w ., p. 127.
40. Zie Thomas van Aquino, S. Th. I. II. 95. 2. c: 'Unde omnis lex humanitus posita intantum
habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo, a lege naturali
discordet, iam non erit lex sed legis corruptio.' Vgl. Hirsch Ballin, Het innerlijke aspect van
regels in het rechtspositivisme van H. L.A. Hart, p. 112-114.
41. Vgl. Hollak, Macht en recht, p. 316: 'Het recht (. ..) ordent de uiterlijke verhoudingen der
mensen tot elkaar en de objectieve voorwaarden waaronder een gemeenschappelijk mens-
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42.
43.

44.
45.

46.

4 7.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

waardig !even mogelijk wordt op zodanige wijze dat daarin het streven tot objectivatie van
hun zelfzijn als zodanig tot uitdrukking komt. Het recht heeft dan ook een controleerbaar
uiterlijk bestaan onafhankelijk van de zedelijke intenties.'
Juist omdat door het respect voor al de sferen waarin de persoon zich als zodanig tot uitdrukking brengt, de persoon gerespecteerd wordt, is deze plicht een rechtsplicht.
Wanneer men de autonomie in eigen kring van de andere kant benadert, komt men tot het ermee overeenstemmende principe van de subsidiariteit, d.w.z. het principe dat de meer omvattende sfeer telkens daar de algemene vrijheid moet verwerkelijken, waar dat buiten het
vermogen van de minder omvattende sfeer ligt. Vooral onder invloed van de Encycliek
'Quadragesimo Anno' (1931) heeft dit principe in de katholieke staatsleer een plaats gekregen.
Van Eikema Hommes (Hoofdlijnen der rechtssociologie en de materiele indelingen van
publiek- en privaatrecht, p. 63) stelt zich tegenover het subsidiariteitsbeginsel afwijzend op.
Hij meent dat het de 'grenzen tussen "lagere" gemeenschappen en de staat (. ..) variabel'
maakt, zodat de toepassing ervan 'een kwestie van politieke doelmatigheid' wordt. Dit zou
niet het geval zijn bij het door hem gehuldigde beginsel van de soevereiniteit in eigen kring.
Hier kan het volgende tegenover worden gesteld. Terecht leidt toepassing van het subsidiariteitsbeginsel tot variabele grenzen: men zal immers telkens in de concrete historische situatie
tot een taakverdeling tussen de diverse sferen of kringen moeten komen. Dit is inderdaad een
politieke aangelegenheid, maar ook deze politiek is geenszins een ongenormeerde aangelegenheid. De oordeelsvorming staat onder de toets van het rechtsbeginsel der subsidiariteit. Zij zal
zo goed mogelijk r\)cht moeten doen wedervaren aan alle sferen, waarin de mens leeft en zichzelf moet verwerkelijken.
Naar aanleiding van de verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht zal in hoofdstuk 7
nader worden ingegaan op de taak van de staat ten aanzien van het maatschappelijke leven.
Vgl. Hollak, Kan men zinvol van een objectieve rangorde van 'waarden' spreken?, p. 166.
Niet alleen de staat, maar elke gemeenschap, ook bij voorbeeld de huiselijke gemeenschap,
heeft een 'bonum commune' (vgl. Thomas van Aquino,Politica-commentaar, I. 1, nrs. 10-11,
enS. Th. II. II. 47.11. c).
Vgl. noot 33. Zie voor het rechtskarakter van het begrip 'bonum commune' S. Th. I. II. 96. 3.
c en II. II. 58. 5. c.
Er kan dus beter en minder goed recht zijn, maar het blijft recht zolang de intentie tot realisering van vrijheid erin herkenbaar is. Ontbreekt deze, dan is wat gepositiveerd is geen recht.
Het veel gehoorde bezwaar tegen natuurrechtsopvattingen, als zou het onderscheid recht/geen
recht er samenvallen met het onderscheid goede/slechte inhoud (ten gevolge waarvan veel
positief recht niet !anger object van rechtswetenschap zou zijn), is in elk geval niet van toepassing op bovenstaande opvatting over de verhouding tussen natuurrecht - in de zin van het
transcendentale beginsel van het recht - en positief recht, die overeenstemt met de opvatting
van Thomas van Aquino (zie diens S. Th. I. II. 95. 2. c).
Coreth, Grundfragen der Hermeneutik, p. 75; vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode, p. 286
e.v. Naast de culturele horizonten als hier bedoeld gebruikt Coreth het woord 'horizon' ook
voor de transcendentale voorwaarden van de menselijke kennis (de zgn. absolute of metafysische horizon, p. 92-93, p. 191).
Dooyeweerd, A New Critique of Theoretical Thought I, p. 36 e.v.; Van Eikema Hommes, De
elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap, p. 86.
Metz, Christelijke mensbetrokkenheid, p. 35.
Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 7.
Dit geldt niet voor het privaatrecht (zie hoofdstuk 7).
Van der Pot/Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, p. 145; Maunz, Deutsches
Staatsrecht, p. 72-74.
Maunz, a.w., p. 76; vgl. Van der Pot/Donner, p. 154.
Vgl. De Haan/Drupsteen/Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, p. 6-17; Maunz,
a.w., p. 77-80; Zippelius,Allgemeine Staatslehre, p. 172-174.
In deze zin de memorie van toelichting op het wetsontwerp 13873 (opneming van bepalingen
inzake sociale grondrechten in de Grondwet, eerste lezing), nr. 3, p. 4-6, en Zippelius, a.w.,
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p. 173. In de Bondsrepubliek is het begrip 'sozialer Bundesstaat' in de Grondwet opgenomen,
hetgeen ook tot rechtspraak over dit begrip aanleiding heeft gegeven. Op de principiele samenhang van klassieke en sociale grondrechten wijst de vo1gende overweging in een uitspraak van
het Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 4, 15, geciteerd naar Maunz, a.w., p. 79): 'Das
Menschenbild des Grundgesetzes ist nicht das eines isolierten souveriinen lndividuums; das
Grundgesetz hat vielmehr das Spannungsverhiiltnis Individuum-Gemeinschaft im Sinne der
Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit entschieden, ohne dabei deren
Eigenwert anzutasten.'
57. Zie Van Doorn/Schuyt, De stagnerende verzorgingsstaat, en Rapport 16 van de W. R. R.,
hoofdstuk 2.
58. Vgl. Schuyt in Van Doorn/Schuyt, a.w., p. 73-96, en Denninger, Staatsrecht 1, p. 135-166.
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I.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Vgl. H. H.F. M. Daemen, Politieke cultuur, in: Van Schendelen, Kernthema's van de politicologie, p. 78-97 (ook in lntermediair, jg. 12, 1976, nr. 19, p. 33 e.v.).
Drie typen van rechtsvinding, p. 7-8.
A.w., p. 10-11 (citaat uit M. Portalis, Discours preliminaire du projet de Code civil, met verbetering van 'nouveaux' in 'nouvelles' overeenkomstig de tekst opgenomen in Cohen
Jehoram, Over codificatie, p. 32).
A.w., p. 20.
Coing, Juristische Methodenlehre, p. 29.
Typologiseren en moduleren in de rechtsvinding, p. 245 e.v.
Zie Vranken, Kritiek en methode in de rechtsvinding, p. 112 e.v.; vgl. ook Glastra van Loon,
Feiten zijn geen feiten.
Vgl. C.R. v. B. 10 mei 1955, ARB 1956, 168, C. v. B. B. 23 nov. 1956, SEW 1957, 91, Afd.
rspr. 12 aug. 1977, AB 1978, 6, en Afd. rspr. 9 nov. 1977, AB 1978, 155. Zie ook Duk, Het
gelijkheidsbeginsel.
Juristische Methodenlehre, p. 21. Vgl. over dit onderwerp Jessurun d'Oliveira, De meerwaarde van rechterlijke uitspraken. Kamen (Boekbeschouwing Van Apeldoorn/Leyten ,
p. 528) maakt melding van een zekere inperking van het stare-decisis-beginsel.
Legal Theory, p. 468.
Zie over deze 'recent modifications of the doctrine of precedent' Friedmann, a.w., p. 474
e.v.
Esser, Vorverstiindnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, p. 115.
Het Latijnse woord 'iniquus' betekent zowel 'ongelijk' als 'onbillijk'.
Thomas van Aquino schrijft (S. Th. II. II. 57. 1. ad 2), dat de wet niet zelf recht in de eigenlijke zin van het woord is, maar een ratio (grand, regel) van recht.
Ethica Nicomachaea, V. 10 (1137b-1138a, geciteerd in de vertaling van Thuijs, p. 147-149).
S. Th. II. II. 60. 5. ad 2; zie voorts Thomas' Ethica-commentaar V. 16, nrs. 1078-1090.
Vgl. Bregstein, De betrekkelijke waarde der wet.
Zie bij voorbeeld Pitlo, Evolutie in het privaatrecht, p. 125 e.v.; vgl. Battifol, Analyse
rationelle et teteologie dans la conception thomiste du droit.
Van Dunne (Riskante rechtsvinding, p. 12 e.v., p. 38 e.v.) stelt de door hem verdedigde vrije
rechtsvinding en de vaste rechtsvinding ('het andere kamp', p. 13) scherp tegenover elkaar.
Toch gaat ook hij ervan uit, dat de vrije rechtsvinding niet enkel en alleen vrij is: 'Met de
beslissing, waartoe iedere rechtsvindingsakt leidt, wordt de regel opnieuw vastgesteld. Daarbij is de nieuwe regel niet de oude meer, zij is gegroeid' (p. 12). Merkwaardigerwijs herleidt
Van Dunne niet de leer van de rechtsvinding als 'kreatieve daad', maar juist de verworpen
'vaste rechtsvisie' tot de zowel hier als door hem geciteerde tekst van Aristoteles.
In het voetspoor van de dialectische of paradoxale logica van Erich Fromm wijst hij de
Aristotelische logica aldus van de hand: 'te stellen dat subject X op ccn bepaald moment A
en niet-A is ( ... ) lijkt onzinnig. Toch is een dergelijke stelling in de paradoxale logica zinvol.
Men neemt namelijk aan dat A en niet-A elkaar niet uitsluiten als predikaten van X (populair gezegd: hier gaat het om en-en denken, en niet om het Aristotelische Of-of)' (p. 28).
Hier wordt een tegenstelling gesuggereerd die er niet hoeft te zijn. Het is volkomen in overeenstemming met de Aristotelische logica, A en niet-A van hetzelfde subject X te prediceren,
mits niet tegelijk en onder hetzelfde opzicht. In een niet-abstracte toepassing van rechtsregels is dan ook - in de zin van de Aristotelische logica - geenszins iets onlogisch gelegen.
Met Loenen (De vrijheid, haar waarde en valkuilen, p. 8, noot 9; vgl. zijn boekbeschouwing
over Van Dunne'sRiskante rechtsvinding, p. 278) moet warden opgemerkt, dat wie 'het we!
mogelijk acht dat tegenstellingen aan hetzelfde subject op hetzelfde moment in hetzelfde
opzicht toekomen, (...) de consequentie (miskent) dat zijn eigen beweringen dan tegelijk
zowel waar als onwaar kunnen zijn.'
S. Th. II. II. 67. 1. c.
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34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.
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Vgl. Winch (The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy, p. 52): 'all
behaviour which is meaningful (therefore all specifically human behaviour) is ipso facto rulegoverned.'
Ook de eenheid in verscheidenheid naar tijd en plaats (zie Hirsch Ballin, discussiebijdrage in
Geschrift no. 21 van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, p. IHU).
Vgl. Meuwissen, Rechtsvinding en staatsrecht, p. 27 e.v.
Op dit laatste punt is in verband met de kwestie van het rechterlijk toetsingsrecht gewezen
door Jeukens, Grondrechten en rechteriijke toetsing.
Rechtssoziologie, Band 2, p. 236. Anders dan Luhmann (a.w., p. 235) meent accordeert
deze visie zeer wel met de opvatting van Thomas van Aquino, volgens welke het vonnis met
'een bijzondere wet voor een bijzonder geval' vergelijkbaar is (zie noot 20).
Zie Van den Bergh, Prospective Overruling.
Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, p. 9.
Zie Van Eikema Hommes, Hoofdlijnen van de geschiedenis der rechtsfilosofie, p. 22-24.
Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, p. 32 (vgl. eerste druk,
p. 40).
Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, p. 34: 'Hier zien wij dat de
wetgever veelal volstaat met eerste stappen, met voorlopige normen, met normen in beginsel.
Aan Jagere 'wetgevers', die dichter bij de uitwerking in de praktijk staan, wordt overgelaten
nadere regels te stellen; terwijl organen van de administratie ten slotte dikwijls het beslissende woord voor het concrete geval moeten spreken.'
A.w., p. 53.
Vgl. a.w., p. 62.
A.w., p. 63 (eerste druk: p. 74).
T.a.p.
Zo ook Laufs, Buchbesprechung Wieacker.
Vgl. Prakke, Toetsing in het publiekrecht, p. 150-155.
Voor Montesquieu werd dit onderscheid reeds door Aristoteles (Politico IV, 1297b35 e.v.)
gemaakt.
Hierover o.a. Van Wijk, Voortgaande terugtred; Borst, Enige beschouwingen over marginale
toetsing in publiek· en privaatrecht; dez., Problemen en perspectieven van de marginale toet·
sing. Ook Prakke, Toetsing in het publiekrecht, p. 1-12, ziet in het willekeur-criterium de kem
van marginale toetsing. Vgl. inzake de hier besproken kwestie Van Eikema Hommes,
Elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap, p. 425, en Hoofdlijnen der rechtssociologie en de materiele indelingen van publiek· en privaatrecht, p. 94-96.
Vgl. Rahner, Geist in Welt, p. 405. Deze studie van de grondslagen van de filosofie van
Thomas van Aquino is van fundamenteel belang voor het hier summier besproken onderwerp.
S. Th. I. 14. 1. c en III. 9. 1. c (met Aristoteles, De anima, III. 8. 431 b21).
Vgl. over de problematiek van eenheid en veelheid Barendse, lntersubjectief verkeer en
lichamelijkheid.
Vgl. De Petter, Impliciete intultie, in diens Begrip en werkelijkheid, p. 2543.
De gedachte van de 'terugkeer' van de mens in zijn kennen en willen bij zichzelf is voor het
eerst ontwikkeld door Thomas van Aquino, die van de 'reditio subjecti in seipsum completa'
spreekt. Zie hierover Rahner, Geist in Welt, p. 232-242, en Metz, Christelijke mensbetrok·
kenheid, p. 60-67. Deze gedachte beantwoordt aan de centrale plaats van de mens in
Thomas' denkvorm, nl. de antropocentrische denkvorm (Metz, a.w., passim).
Scheltens, Het probleem van de metaphysische causaliteit in de neo-schol.astische philoso·
phie, p. 500.
Recht en ethiek verwijzen dan ook uiteindelijk naar het metafysische. 'So kommen wir zu
einer Ethik, die metaphysische Begriindung nicht als iiufiere aufier sich sucht, sondern ais
innere in sich triigt, weil Wert und Solien als formal-identisch mit dem Sein begriffen
werden', aldus Lotz, Der Mensch im Sein, p. 592.
Vgl. Telders, De ontwikkeling van de persoon in en als het begrip van het privaatrecht.
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Lotz, Der Mensch im Sein, p. 593.
Lotz, t.a.p.
Vgl. Krings, Wie ist Analogie moglich?, p. 107: 'Analogie ist darum moglich, weil sie im
Denken und Sprechen des Menschen "von Anfang an" mitgegeben ist; ohne sie wiiren
Denken und Sprechen aufgehoben. (. .. ) Analogie ist deswegen moglich, weil sie Notwendig
ist. Sofern die Vernunft - ihrem formalen Wesen nach ein Setzen und Begreifen von Einheit - nicht in einer "intellektuellen Anschauung" das Ganze als Eins und das Eine als
Ganzes realisiert, setzt und begreift sie die Einheit notwendig und ursprilnglich als eine
Einheit kraft Entsprechung des einen und des anderen. Darin besteht ihre transzendentale
Analogizitiit, die sie im Urteil realisiert.'
Zie inzake analogie Thomas van Aquino, De veritate, 2. 11, S. c. G. I. 30-34 en S. Th.
I. 84. 7; hierover Schillebeeckx, Het niet-begrippelijk kenmoment in onze Godskennis volgens S. Thomas, en Scheltens, De analogieleer van Sint Thomas. De wijsgerige analogieleer is
voor de esthetica op overeenkomstige wijze als voor de rechtswetenschap relevant. Zie voor
een uitwerking naar de literatuurwetenschap toe: Kuin, Analogie als basis van tekstinterpretatie.
Het absolute dat in de kennisleer, in de rechtsfilosofie, in de ethiek, in de esthetica en in de
metafysica wordt 'geviseerd' is uiteraard - anders zou het niet absoluut zijn - identiek. De
bekende Thomistische adagia volgens welke het zijnde, het ware, het goede, het schone en
het ene verwisselbaar zijn ('ens et verum/bonum/pulchrum /unum convertuntur') brengen dit
tot uitdrukking. Vgl. Peters,Metaphysica, p. 91-101.
De wijsgerige analogie-leer is dan ook van veel belang voor de methodologie der rechtsvergelijking. Vgl. noot 22.
Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, hfdst. 6, vooral p. 439-443. Vgl. Meuwissen,
Object en methode van de staatsrechtswetenschap, p. 86-93, alsmede zijn Elementen van
staatrecht I, p. 52-60. Zie voor een kritiek op het gebruik van abstracte begrippen in de
rechtswetenschap ook Van Eikema Hommes, De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap, p. 1-7, en diens Methode der encyclopedie en Hoofdlijnen van de geschiedenis
der rechts- en staatsfilosofie.
Zie de in noot 49 genoemde teksten van Thomas en studies daarover; vgl. ook Krings, Wie ist
Analogie moglich?, p. 109-110: 'Damm ist der Name Gottes verborgen. Sofern Gott sich in
der biblischen Offenbarung einen Namen gibt, geschieht dies in einem Namen, der "dem
Menschen gegeben" ist. Es ist ein Name, der in die Sprache der Menschen eingehen kann und
daher den transzendentalen Charakter aller Namen, analog zu sein, besitzt.'
Zie de desbetreffende tekststudie van Rahner, Geist in Welt, o.a. p. 398-399.
S. Th., I. II. 95. 1.
S. Th., I. II. 95. 2. c; II. II. 57. 2. ad 2. Langemeijer en Loenen leggen sterk de nadruk op
het negatief afgrenzen in rechtsfilosofie resp. wijsgerige waardenleer: zie Langemeijer,
Jnleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts, p. 233, en Loenen, Zijn waardeoordelen te rechtvaardigen?, p. 131-132.
Hermeneutiek en wetenschap, p. 7.
De gebruikelijke vertaling is 'verstandigheid', maar omdat dit woord meer betekenissen en
betekenisnuances heeft, lijkt het verkieslijk van 'prudentie' te spreken. Zie Thomas van
Aquino, S. Th. II. II. 4 7 en Ethica-commentaar, VI. 4-7.
Cathrein,Moralphilosophie I, p. 351.
T.a.p.
S. Th. II. II. 47. 3. c.
In de traditionele ethiek noemt men een zedelijk positieve innerlijke houding waarmee men
een situatie tegemoet treedt een 'deugd'. Ook de innerlijke houding van rechtvaardigheid is
zo'n 'deugd', die echter prudentie veronderstelt (vgl. Cathrein, Moralphilosophie I, p. 351).
Josef Pieper (Tugend, in: Handbuch theologischer Grundbegriffe, deel 4, p. 282 e.v.) wijst
erop, dat, al is het woord 'deugd' uit het alledaagse taalgebruik aan het verdwijnen, het begrip van een innerlijke dispositie tot ethisch positief te beoordelen handelen alle aandacht
verdient.
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63. Vgl. de term jurisprudentie ('iuris prudentia', Digesta 1. 1. 10. 2).
64. Van Dale, dee! I, p. 262 (cursiveringen weggelaten); Deel II, p. 1949.
65. Peters, Metaphysica, p. 414.
66. S. Th. II. II. 4 7. 10. ad 1: 'prudentia relata ad bonum commune vocatur politica '; zie voorts
zijn Ethica-commentaar. VI. 7, nrs. 1196-1197. Zie voorts Gullo, Prudenza e politica.
67. Wahrheit und Methode respectievelijk Vorverstiindnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung.
68. Vgl. Larenz. Methodenlehre der Rechtswissenschaft, p. 187.
69. De Petter, lmpliciete intultie, in <liens Begrip en werkelijkheid, p. 25-43.
70. Geist in Welt, o.a. p. 195: 'so we~ der Mensch von Unendlichkeit nur, insofern er sich im
Vorgriff jeder seiner Erkenntnisse gegeniiber iiberlegen, und auf esse' (zijn) iiberhaupt hin
offen erfiihrt. Der Mensch ist "quodammodo omnia" (. .. ): er ist "in excessu", im Vorgriff
alles. Er weilii vom esse absolutum, indem er seine Hinbewegung auf das esse erfiihrt. Damm
ist er Geist. Daran, dafli er nur so vom esse absolutum weifli, erfiihrt er seine Endlichkeit.'
Evenzo plaatst het rechtsdenken vanuit het juridische 'Vorverstiindnis' elke concrete juridische situatie in relatie tot de absolute, voor-positieve zin van het recht.
71. Vgl. Lotz, Der Mensch im Sein, p. 592, en Kluxen, Metaphysik und praktische Vernunft,
p. 87.
72. Object en methode van de staatsrechtswetenschap, p. 102-103.
73. A.w., p. 105.
74. Vgl. a.w., p. 114.
75. Kuypers, Grondbegrippen van politiek, p. 15.
76. Gesammelte Aufsiitze zur Wissenschaftslehre, p. 4 73-4 74. Zie over dit onderwerp ook Mooij,
Aspecten van redelijkheid.
77. Vgl. voor een samenvatting Zippelius, Geschichte der Staatsideen, p. 170-174, en voor kritische beschouwingen b.v. Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften, p. 313 e.v., en
Hoekema, Sociale wetenschap en wetgeving.
78. Weber, Gesammelte Aufsiitze zur Wissenschaftslehre, p. 499.
79. A.w., p. 508.
80. A.w., p. 609.
81. A.w., p. 508.
82. A.w., p. 507-508.
83. Vgl. Hoekema, Sociale wetenschap en wetgeving, p. 18.
84. Weber, Gesammelte Aufsiitze zur Wissenschaftslehre, p. 517.
85. Peters,Metaphysica,p. 377.
86. Heertje, De kern van de economie I, p. 2.
87. A.w., p. 9.
88. Weber, Gesammelte Aufsiitze zur Wissenschaftslehre, p. 5 29.
89. T.a.p.
90. Vgl. a.w., p. 526-527.
91. Feiten, waarden, gebeurtenissen.
92. A.w., p. 51.
93. A.w., p. 59.
94. A.w., p. 51.
95. A.w., p. 52.
96. A.w., p. 55.
97. Filosofische orientatie, p. 12 e.v.
98. A.w., p. 12-13.
99. Zie inzake taal: Thomas van Aquino, De natura verbi intellectus, en <liens De differentia
verbi divini et humani. Vgl. Rahner, Geist in Welt, passim.
100. Bij voorbeeld Ter Heide die het recht - inclusief 'de rechtsethische principes van vrijheid en
gelijkheid' - afhankelijk acht van de feitelijk heersende meningen; zie zijn artikel Vrijheid in
de rechtswetenschap, p. 28.
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Aldus ook Scheltens, De contracttheorieifn en de rechtvaardigheidsbeginselen, p. 220; dez.,
De beginselen van het recht, p. 90-91 en 100-101.
Wieland, De rechtsvindingsmethode volgens Josef Esser, p. 8.
A.w., p. 19.
Vgl. Wielands weergave van Esser (a.w., p. 8): 'De taak van de rechter is dan ook evenzeer
gericht op meningsvorming als op het erkennen van de meningsovertuiging ( ... ).'
The Active Society, p. 4 70.
Het beginsel van het recht, p. 886.
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1. Zie over de verhouding tussen staatsrecht en administratief recht hoofdstuk 7.
2. In de titel van de nota die de Regering in 1974 heeft uitgebracht over de herziening van de
Grondwet, is dus terecht sprake van 'grondwetsherz ieningsbeleid' (12944, nr. 2).
3. Daudt, Legitimiteit en legitimatie, p. 74 resp. p. 73.
4. Scheltens, De filosofie van P. D. M. de Petter, p. 4 75.
5. Authority.
6. A.w., p. 10.
7. A.w.,p.11.
8. A.w., p. 12 e.v., vooral p. 18-19.
9. Vgl. a.w., p. 12.
10. Man and his Government, p. 221.
11. Authority, p. 101, p. 98.
12. Die drie reinen Typen der legitimen Herrschaft.
13. The Idea of a Social Science.
14. Authority, p. 101.
15. A.w., p. 102.
16. A.w., p. 105.
17. Hollak,Macht enrecht,p.314 .
18. De Vries,Nederlan ds Etymologisch Woordenboek, p. 204.
19. Hollak,Macht en recht, p. 316.
20. Vgl. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 97 Zusatz ('Die Tat des Verbrechens ist
nicht ein Erstes, Positives, zu welchem die Strafe als Negation kiime, sondern ein Negatives, so
daB die Strafe nur Negation der Negation ist') en § 99. De juistheid van zijn op het eerste gezicht provocerende uitspraak volgens welke de straf vrijheid realiseert ( § 100), vloeit hieruit
voort. Zie verder hoofdstuk 7.
21. Een uitzondering vormt bij voorbeeld art. 41, lid 1, Wetboek van Strafrecht, inzake noodweer.
22. Vgl. Radbruch (geciteerd bij Scheltens, De beginselen van het recht, p. 86-87): 'Wer Recht
durchzusetzen vermag, beweist damit daB er Recht zu setzen berufen ist.'
23. De grenzen van de rechtsmacht van de staat, p. 10.
24. T.a.p.
25. De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap, p. 351.
26. A.w., p. 352. Van Eikema Hommes betoogt hier voorts, dat met de monopolisering van de
zwaardmacht door de revolutionaire machthebbers de volkenrechtelij ke erkenning 'de facto'
moet samengaan, en met de vestiging van een nieuwe rechtsorde de volkenrechtelij ke erkenning 'de jure'.
27. De plaats van de grondwet in het constitutionele recht, p. 116.
28. Zo ook, zij het op iets andere gronden, Prakke, Pluralisme en Staatsrecht, p. 27-29.
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1. Pluralistische constellaties, waarin andere samenlevingsverbanden juist buiten hun eigen

2.
3.

4.
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6.
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8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

levensgebied over de samenleving als geheel macht of gezag uitoefenen (en daardoor trekken
van staat vertonen), blijven hier vooralsnog buiten beschouwing.
Thomas van Aquino, S. Th. II. II. 4 7. 11. c; zie hierover hoofdstuk 4.
Thomas van Aquino omschrijft de 'civitas' (staat) als 'communitas principalissima' (voornaamste of volmaakte gemeenschap); zie zijn Politica-commentaar, I. 1, nr. 11, en S. Th. I. II. 90.
2. c. Het later door Hegel (Grundlinien der Philosophie des Rechts) gemaakte onderscheid
tussen de staat als politieke organisatie - in welke zin het begrip staat in deze studie wordt
gebruikt - en 'biirgerliche Gesellschaft' (maatschappij), die elkaar wederkerig veronderstellen,
moet worden begrepen als een onderscheid binnen het ongedifferentieerde gemeenschapsbegrip van de 'civitas' (dat weer op het Griekse begrip 'polis' teruggaat). Zie Riedel, Hegels
Begriff der 'Burgerlichen Gesellschaft' und das Problem seines geschichtlichen Ursprungs,
p. 252.
Vgl. hoofdstuk 4, noot 43. De wijze waarop deze grenzen getrokken zijn maakt deel uit van
de constitutie: soms zijn zij in de grondwet of in wetten neergelegd. Dit geldt voor de kerkgenootschappen en de bedrijflichamen, welke laatste vooral organen van eigensoortige samenlevingsverbanden, maar ook gedecentraliseerde overheidsorganen zijn. Meer en meer worden
de grenzen getrokken in of althans na formeel overleg; zie de preadviezen van Van der Burg
(Sociale akkoorden) en Wessel (Beleidsovereenkomsten en andere afspraken in de publieke
sfeer) voor de staatsrechtconferentie 1977 te Utrecht. De terreinafbakening tussen de katholieke kerk en ta! van staten bij concordaat is hiermede niet zonder meer op een lijn te stellen,
aangezien de Kerk - de H. Stoel - hier als volkenrechtelijk rechtssubject optreedt.
Voor het onderwijs wordt dit door art. 208 lid 7 Grondwet gewaarborgd.
Zie Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § § 182-256. Het eerste moment van de
'biirgerliche Gesellschaft' is 'das System der Bediirfnisse'; de bijzonderheid van ieders voorziening in zijn behoeften wordt door de rechtspleging - het tweede moment - en de 'Polizei'
en de corporatieve standenorganisatie - het derde moment - in een gemeenschapsvorming
betrokken, die een onvolkomen intersubjectieve erkenning realiseert. Pas in de staat, vanuit
het politieke !even, wordt de belangentegenstelling geheel opgeheven in de realisering van de
algemene vrijheid. Vanuit de staat krijgen rechtspleging en 'Polizei' gestalte ( § 287). Zie hierover Hollak, Kritiese theorie en rechtsfilosofie, p. 18-30 en p. 98-192, en Heyde, Behoefte en
vrijheid.
Van Eikema Hommes noemt de vervlechting naar zijn ontstaansvorm van het ene rechtsgebied
in het andere 'juridische enkapsis' (Hoofdlijnen der rechtssociologie en de materiele indelingen
van publiek- en privaatrecht, p. 86 e.v.).
A.w., p. 88.
Hegel bespreekt wetgeving en rechtspleging te zamen onder het opschrift 'Die Rechtspflege'
(a.w., § § 209-229).
Zie over de aard van het burgerlijk proces voor een rechterlijk staatsorgaan nader hieronder.
Zie over deze functionele rechtsgebieden De Haan/Drupsteen/Fernhout, Bestuursrecht in de
sociale rechtsstaat, p. 26-27. Bij Hegel heet de bestuursactiviteit ten aanzien van de 'biirgerliche Gesellschaft' 'Polizei'; deze omvat ook de zorg voor straatverlichting, bruggenbouw,
gezondheidszorg e.dgl. (a.w., § 236 Zusatz).
G. Radbruch, Rechtsphilosophie, p. 221 en Vorschule der Rechtsphilosophie, p. 25 (vgl.
Komen, Nederlands recht in kort bestek, p. 19-20); Thomas van Aquino, S. Th. II. II. 61. Zie
over het verschil tussen Thomas' opvatting en die van Aristoteles: Van Eikema Hommes,
Hoofdlijnen van de geschiedenis der rechtsfilosofie, p. 49.
S. Th. II. II. 61. 3. c. De vertaling 'effenende rechtvaardigheid' sluit aan bij Piepers vertaling
van 'iustitia commutativa' als 'ausgleichende Gerechtigkeit' naast 'Tausch-Gerechtigkeit'
(Uber die Gerechtigkeit, p. 64 ).
Vgl. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 97 Zusatz: 'die Tat des Verbrechens ist
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nicht ein Erstes, Positives, zu welchem die Strafe als Negation kiime, sondern ein Negatives,
so daB die Strafe nur Negation der Negation ist.' In dezelfde zin A. Heijder, Noot bij H. R.
18.11.1975, Ars Aequi, jg. 26, 1977, nr. 1, p. 66-76 (citaat p. 68): 'Het wezen van een strafbaar feit is (... ) de ontkenning van het recht als recht. ( ... ) In de civielrechtelijke onrechtmatigheid wordt niet het recht als recht maar slechts het recht van een ander (dat alleen in de
context van het objectieve recht gedacht kan worden) genegeerd. Het daarin gelegen, vaak onbevangen, onrecht kan hersteld worden door het opheffen van de teweeggebrachte situatie of
door schadevergoeding. Vandaar dat in de civiele rechtsstrijd de burger een ander als particulier tegenover zich vindt.'
Vgl. S. Th. II. II. 66. 6. ad 2.
S. Th. II. II. 68. 1; zie ook Utz, Kommentar Recht und Gerechtigkeit, p. 4 76.
Zie Heijder, Enkele crimineel-politieke beschouwingen, en Enschede/Heijder, Beginselen van
strafrecht, p. 18-21. Vgl. De Haan/Drupsteen/Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, p. 18.
Aldus Stellinga, Grondtrekken van het Nederlands administratiefrecht, p. 1; Donner, Nederlands bestuursrecht I, Algemeen dee!, p. 4 7 noot 2.
A.w., p. 34; Stellinga sluit zich hier aan bij C. van Vollenhoven.
Vgl. Van Wijk/Konijnenbelt,Hoofdstukken van administratiefrecht, p. 6 e.v., p. 24-25.
Vgl. Donner, Nederlands bestuursrecht I, Algemeen dee!, p. 34.
Asser-Scholten (Algemeen dee!), p. 40, p. 42; Belinfante, Kort begrip van het administratief
recht, p. 12-13.
Bij Van Apeldoorn/Leyten, Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht (p. 250), wordt
het administratief recht als onderdeel van het staatsrecht behandeld.
Bij voorbeeld A. A. H. Struycken (zie Donner, Nederlands bestuursrecht, Algemeen dee!,
p. 4 7) en J. van der Hoeven in: Komen e.a., Nederlands recht in kart bestek, p. 72-73.
Nederlands bestuursrecht I, Algemeen dee!, p. 1.
T.a.p.
A.w., p. 49; vgl. Van der Pot/Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, p. 349.
Nederlands bestuursrecht I, Algemeen dee!, p. 4.
T.a.p.
A.w., p. 49.
A.w., p. 6-7.
Zie a.w., p. 14 en p. 49.
Stellinga, Grondtrekken van het Nederlands administratiefrecht, p. 4.
Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratiefrecht, p. 13.
Nederlands bestuursrecht I, Algemeen dee!, p. 50.
Vgl. Van Wijk/Konijnenbelt, t.a.p.
Nederlands bestuursrecht I, Algemeen dee!, p.l; vgl. ook p. 222-223.
Ook al behandelt hij de planning niet: zie Nederlands bestuursrecht I, Algemeen dee!, p. VIIVIII (voorwoord).
De rol van de wetgever, p. 229.
P. 111-114. Zie voor hun kritiek op het door Donner gemaakte onderscheid p. 6 en p. 29.
Grondtrekken van het Nederlands administratiefrecht, p. 5.
A.w., p. 3.
Belinfante, Kort begrip van het administratief recht, p. 10-15 gaat sterk in deze richting.
Ondanks tegengestelde uitspraken ('het administratief recht als instrument voor het overheidsbeleid', aldus het voorwoord bij de 3e druk; vgl. bij voorbeeld p. 23) vindt men reminiscenties
aan deze visie bij Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 16-17, p. 28 noot 52. Donner schrijft (a.w.,
p. 43): 'Zo is nog veel verbreid een meer of minder duidelijk uitgesproken opvatting, welke
het bestuursrecht ziet als "Schranke" van het bestuur; als een van boven en buitenaf gestelde
limiet, waarbinnen zich het bestuur zonder enige rem vrij kan uitleven. ( ... ) Het bestuursrecht is nog we! iets meer dan een in het belang van de burgers aan de bestuursambten aangelegde teugel. Uitgangspunt is veelmeer dat dit recht strekt om aan het bestuur een aantal bijzondere bevoegdheden te geven, die in het openbaar belang nodig zijn en dan ook in dat
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belang moeten worden uitgeoefend. Daardoor is het recht, veel eerder dan Schranke, een
motief en rechtvaardigingsgrond voor het bestuur en dit maakt de relatie tot het recht anders
en, als ik het zo mag zeggen, inniger.'
Belinfante, Kort begrip van het administratief recht, p. 12: 'Het administratief recht is, naar
Nederlands recht, aanvullings- en uitzonderingsrecht op het burgerlijk recht.'
De Haan/Drupsteen/Fernhout, a.w., p. 4, p. 17, p. 21. Dit betekent uiteraard niet dat de
auteurs bij wie men deze opvatting over het karakter van het bestuursrecht aantreft, zelf een
liberale visie op de staatstaak moeten hebben; veeleer gaat het om een in de theorie van het
bestuursrecht onvoldoende verwerkte ontwikkeling in de staatstaak.
Vergelijkbare opvattingen in de recente werken van Donner (zie noot 43), De Goede (Beeld
van het Nederlands bestuursrecht, p. 2) en Van Wijk/Konijnenbelt (a.w., p. 23).
A.w.,p.17,p.109.
A.w., p. 17, p. 161, p. 24.
Vgl. De Haan/Drupsteen/Fernhout, a.w., p. 25 en p. 57-58.
A.w.,p.4647.
Grondtrekken van het Nederlands administratiefrecht, p. 4.
A.w., p. 4 en p. 183.
Hoofdstukken van administratiefrecht, p. 16.
Het strafproces als bewijsvo!)ring m.b.t. de ontkenning door de delinquent van de rechtsorde
enerzijds, en het strafproces als besluitvorming ten aanzien van een (uit een oogpunt van verbetering en beveiliging prudente) oplegging van straf of maatregel anderzijds.
De beginselen van het burgerlijk bewiis, p. 5. Vgl. Land/Eggens, p. 6-7.
A.w., p. 6.
Vgl. Van Gerven,Het beleid van de rechter.
Deze begripsbepaling brengt mee, dat ook bijvoorbeeld het belastingrecht, het ordeningsrecht
en het sociale-verzekeringsrecht grotendeels tot het administratief recht moeten worden gerekend. Vgl. Stellinga, Grondtrekken van het Nederlands administratiefrecht, p. 5, en De Leede/
Scheltens, Het sociale verzekeringsrecht en het belastingrecht in het administratieve recht.
Vgl. De Vries, Vragen op het gebied van het administratief recht, p. 7: 'Staatsrecht is voor mij
de juridische structuur van de verhouding: gezag en vrijheid.' Donner (Nederlands bestuursrecht l, Algemeen deel, p. 48) omschrijft de inhoud van het staatsrecht als 'de organisatie en
begrenzing der soevereiniteit.' Neels (Staatsrecht en economische orde, p. 408) verstaat onder
staatsrecht 'ordeningsrecht ( ... ) dat de fundamentele regels geeft over organisatie en werking
van het staatsgezag en over de rechten en vrijheden van degenen die eraan onderworpen zijn'.
Volgens Jeukens (Boekbeschouwing Meuwissen, p. 457) moet het evenwicht - dat 'van staat
tot staat kan verschillen' - tussen de gezagsstructuur van de staat en de 'gelijke vrijheid' van de
burgers 'in het staatsrecht zijn algemene grondslag ( ... ) vinden'.
In Komen e.a.,Nederlands recht in kort bestek, p. 73.
A.w., p. 72;Boekbeschouwing Donner (Algemeen deel), p. 277-279.
Een in beginsel algemene verplichting om belanghebbenden bij de voorbereiding van beschikkingen te betrekken en hun gelegenheid te bieden, hun belangen naar voren te brengen, is
voorgesteld in het Rapport A. B. A. R., p. 3441.
Deze terminologie is geent op die van De Haan/Drupsteen/Fernhout, a.w. Zij rekenen, evenals
Donner (Nederlands bestuursrecht l, Algemeen dee!) echter ook het recht betreffende de inrichting of organisatie van het bestuur tot het algemeen bestuursrecht.
Vgl. van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 4-5, en De Haan/Drupsteen/Fernhout, p. 41, die de
volgende systematiek voor het bijzonder deel voorstellen (p. 46-52): recht betreffende openbare orde en veiligheid, ruimtelijk bestuursrecht, economisch bestuursrecht, sociaal bestuursrecht, cultureel bestuursrecht, medisch bestuursrecht en fiscaal bestuursrecht.
Hoofdstukken van administratief recht, p. 23.
A.w., p. 25.
Zie over het gebruik van overeenkomsten Donner,Nederlands bestuursrecht l, Algemeen dee!,
p. 303-316, Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 105-111, Scheltema, Het onderscheid tussen
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke overeenkomsten, Tak, Overheidsbestuur en privaatrecht, p. 268-338, en De Haan/Drupsteen/Fernhout, a.w ., p. 293-307.
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Beeld van het Nederlands bestuursrecht, p. 19.
Vgl. Prakke, Pluralisme en staatsrecht.
A.w., p. 21-23.
De magische lijn, p. 216; zie ook zijn Boekbeschouwing Donner (Algemeen dee!), p. 280-281.
Vgl. Tak, a.w., p. 75 en p. 80-81.
De magische lijn, p. 218. Ook het omgekeerde komt voor, zoals Van der Hoeven t.a.p. opmerkt.
A.w., p. 216.
T.a.p.
T.a.p. en Boekbeschouwing Donner (Algemeen dee!), p. 280-281. Reeds in Couwenbergs
dissertatie Het particuliere stelsel (1953) vindt men vele voorbeelden van opdracht van
bestuurstaken aan particulieren.
De magische lijn, p. 218, p. 206 (vgl. p. 202).
A.w., p. 219. Vgl. p. 217, waar hij eropwijst dathetinzichtgroeit, dat de ondernemingvoor
onze samenleving een element van publiek belang is geworden.
Van der Hoeven,Boekbeschouwing Donner (Algemeen deel), p. 281.
Zie de uitlatingen van Esso- en Shell-directeuren in Elseviers Magazine van 2 februari 1974 en
in Beleid Beschouwd nr. 2685, p. 6 (interview KRO-radio op 29 januari 1974), alsmede de
Beleidsnota beperking gevolgen olieschaarste (12739, nr. 2, p. 4-5).
De Goede, De straat en de maatschappijen voor projectontwikkeling, p. 564.
Zie Van der Meulen, Hoag Catharijne onderwerpt hantering van grondrechten aan eigen regels,
en De Goede, a.w.
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Vgl. over het bestuur als sub-systeem van het politieke systeem Scholten, Politiek en bestuur.
Het gaat er hier niet om, of de inhoud van het beleid al dan niet overeenstemt met de adviezen van de W. R. R.; van belang is primair, dat de adviezen aanleiding geven tot beleidsbepaling.
Public Policymaking Reexamined, p. 8.
Vgl. Brasz/Kleijn/In 't Veld/Van der Ende, Inleiding tot de bestuurswetenschap, p. 37-172;
Dror, a.w., p. 287-295; Leemans, Hervorming in het bestuur, p. 5-6; Rosenthal/Van Schendelen/Scholten, Openbaar Bestuur, p. 23-24, p. 35, p. 144-146.
Rapport Commissie-De Wolff, p. 6.
A.w., p. 17.
Rapport, p. 7.
Rechtssoziologie, dee! II, p. 240, noot 69.
A.w., p. 240-242.
Gewest en territoriale decentralisatie, p. 228. Ruiter zegt dit van 'gewestelijke planning'.
Deze uitspraak heeft echter - gezien de achtergrond - een algemene betekenis.
March/Simon, Organisaties, p. 170; Ruiter, a.w., p. 225.
Zie voor een overeenkomstig stahdpunt ten aanzien van wetgeving: Schneider, Rechtsphilosophie und Gesetzgebung als Rechtspraxis. Sewandono (Theorie achter de verzorgingsstaat, p. 82) wijst op het 'sociaalfilosofische hiaat' ten aanzien van het 'vraagstuk van de
rechtvaardige toebede!ing van sociale voorzieningen'.
De smalle marge van democratische politiek, p. 320. In een in 1977 gehouden rede, getiteld
De smalle marges van de belastingheffing, heeft de toenmalige Staatssecretaris van Financien
M. J. van Rooijen uiteengezet dat 'grenzen van de solidariteit in het opbrengen van collectieve lasten slechts zeer geleidelijk kunnen worden verschoven': 'Solidariteit is nu niet iets
wat van het ene op het andere moment kan worden vergroot. Er zijn maar smalle marges'
(p. 5). Voorts schreef Heertje over De smalle marges van de economische politiek (1976) en
Sporre - in verband met de plannen tot herziening van de territoriale bestuurlijke organisatie
- over De smalle marges van de bureaucratie (1977).
A.w., p. 309, p. 303.
A.w., p. 304.
A.w.,p.311.
A.w., p. 303.
A.w., p. 320.
The Science of Muddling Through, p. 212. Vgl. over deze problematiek Peper, Bij stukjes en
beetjes?
A.w., p. 213.
A.w., p. 207; vgl. Dror, Ventures in Policy Sciences, p. 118-127.
A.w., p. 209.
A.w., p. 208.
A.w., p. 215-216.
A.w., p. 258-259.
A.w., p. 211.
A.w., p. 260.
De smalle marge van democratische politiek, p. 320.
Habermas, Verwissenschaftlichte Politik und offentliche Meinung, p. 145.
Lompe, Gesellschaftspolitik und Planung, p. 209.
A.w., p. 211.
A.w., p. 212.
Planning en politiek (over 'orthodoxe planning') en Politiek nieuws van het planning-front
(over 'nieuwe planning'). Vgl. ook zijn The Quest for Control.
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34. Erkenntnis und Interesse, p. 345.
35. A.w., p. 346.
36. A.w., p. 343.
37. A.w., p. 344; vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode.
38. Zie t.a.p.
39. A.w., p. 348, p. 344.
40. A.w., p. 347.
41. A.w., p. 348.
42. T.a.p.
43. Hollak, Wetenschapstheorie als maatschappijkritiek.
44. A.w., p. 350-351.
45. Inderdaad maakt hij ook een onderscheid naar dergelijke rationaliteitstypen, die met arbeid
en interactie correleren, t. w. doelrationaliteit en 'rationaliteit van de door de taal bemiddelde interactie'. Zie Van Steenbergen, Jurgen Habermas - De laatste grote Frankfurter, p. 21
46. Kritiese theorie en rechtsfilosofie, p. 30. Op overeenkomstige wijze kan Habermas' kritiek
van de klassieke theorie-opvatting (Erkenntnis und Interesse, p. 334-341 en p. 349) bestreden worden.
4 7. Hoofdlijnen van de geschiedenis der rechtsfilosofie, p. 59-60.
48. A.w., p. 58.
49. Horer des Wortes, p. 48.
50. Zie Metz, Christelijke mensbetrokkenheid.
51. Planning en politiek, p. 36; vgl. p. 33.
52. A.w., p. 38; vgl. p. 46.
53. A.w., p. 33 en 46.
54. Politiek nieuws van het planning-front, p. 135; vgl. Planning en politiek, p. 46.
55. Politiek nieuws van het planning-front, p. 135.
56. A.w., p. 141; vgl. Planning en politiek, p. 46.
5 7. Sterk in deze rich ting wijzen ook opmerkingen in zijn artikel De staat bij het woord, p. 6-7
en p. 11-12.
58. Planning en politiek, p. 43, met verbetering van de kennelijke zetfout 'begeleidelijke' in
'geleidelijke'.
59. Planning en politiek, p. 32.
60. A.w., p. 32; vgl. p. 33.
61. A.w., p. 37.
62. Politiek nieuws van het planning-front, p. 142; vgl. ook p. 141.
63. Planning en politiek, p. 44.
64. A.w., p. 45.
65. Politiek nieuws van het planning-front, p. 141-142.
66. A.w., p. 135.
67. Kritiese theorie en rechtsfilosofie, p. 30.
68. Vgl. over dit onderwerp Sewandono, Theorie achter de verzorgingsstaat.
69. Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht /, p. 40-42.
70. A.w., p. 42.
71. Vgl. Bothlingk/Logemann, Het wetsbegrip in Nederland, p. 15-26; Wolff/Bachof, a.w., p. 42.
72. Du contrat social, p. 56, p. 131. Vgl. over Rousseau: Hollak, Rousseau en de huidige maatschappijkritiek; Scheltens, De contracttheoriei!n en de rechtvaardigheidsbeginselen.
73. Vgl. Wolff/Bachof, a.w., p. 42-43.
74. Planung im Regierungsbereich, p. 313; vgl. Lompe, CJesellschaftspolitik und Planung, p. 15.
In de Bondsrepubliek Duitsland hebben bezwaren tegen planning zich langer gehandhaafd
dan in de andere landen van de Europese Gemeenschappen. Ook thans nog grijpt de overheid er niet rechtstreeks in de lonen en prijzen in, maar werkt zij met indirecte besturing
en overleg (vgl. Mulder/Duk, Schets van het sociaal-economisch overleg in Nederland, p. 73,
en Hardes, Einkommenspolitik in der BRD).
75. Wolff/Bachof, a.w., p. 53.
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76. March/Simon, Organisaties, p. 245, met citaat van Adam Smith.
77. Meuwissen, Vrijheid en demokratie, p. 134, in verband met Rousseau.
78. Titel van een publikatie van Charles Lindblom uit 1955, geciteerd door Pen, De onzichbare
hand, p. 46.
79. Pen, t.a.p.; Scholten vraagt zich af of 'het eigenlijk niet iedere burger en iedere groep toe
(-komt) in verschillende rollen ambtenaren te vinden die tot taak hebben het voor hen op te
nemen en die niet zodanig gecoordineerd zijn dat zij hen ter wille van de coordinatie in de
kou laten staan' (Het 'bureaucentrisme' van de Commissie- Van Veen en de 'basisdoeleinden'
van professor Van Braam, p. 382).
80. Jochimsen, Zum Aufbau und Ausbau eines integrierten Aufgabenplanungssystems und
Koordinationssystems der Bundesregierung, p. 192.
81. Koopmans, De beslissingen over de rijksbegroting, p. 78-150.
82. Jochimsen, t.a.p.
83. Sedert 1922 is een tweejarige begroting grondwettelijk toegestaan. De wetgever heeft van
deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
84. Zie Hirsch Ballin, Comptabiliteitswet 1976, p. 309-310.
85. Planung im Regierungsbereich, p. 318.
86. Zie de Miljoenennota 1975. De Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 671) schrijft in artikel 9.2
sub b voor, dat 'ramingen voor vier op het begrotingsjaar volgende jaren' bij de ontwerpbegroting worden gevoegd.
87. Sewandono, Theorie achter de verzorgingsstaat, p. 77-78.
88. The Active Society, p. 483.
89. Ehmke (Planung im Regierungsbereich, p. 312) noemt als een van de taken van planning in
de sociale rechtsstaat: 'wichtige auf uns zukommende Probleme so rechtzeitig zu erkennen,
daE sie angepackt werden konnen, bevor Krisenerscheinungen eintreten und wir dann auf
Krisenmanagement beschriinkt sind (z.B. Umweltproblem).' Vgl. de in art. 2 sub a Instellingswet aangegeven taak van de W.R. R., 'te wijzen op( ...) te verwachten knelpunten'.
90. Vgl. Wolff/Bachof, a.w., p. 44.
91. A.w., p. 45.
92. Public Policymaking Reexamined, p. 285.
93. Bedoeld is de staatsvorm die naar communistische leer is ingericht. Volgens Lefebvre (Het
marxisme, p. 91) is het tegenstrijdig van de 'communistische' staat te spreken, omdat het afsterven van de staat een voorwaarde is voor realisering van de communistische maatschappijvorm. Zie hieromtrent ook Valkhoff, De Marxistiese opvattingen over recht en staat, p. 212
e.v.
94. Zur Judenfrage, p. 370.
95. Vgl. Loenen, Dialoog en dialektiek: een antithese?, in het bijzonder noot 33 en p. 25-26. Zie
ook de vergelijking van liberale en socialistische (sociaal-democratische) opvattingen bij
Sewandono (Theorie achter de verzorgingsstaat, p. 81): 'Individualisme is voor liberalen het
sturende element in de samenleving. Socialisten zien de ontwikkeling van individualiteit als
een maatschappelijk produkt, dat door sturende overheidsactiviteiten voor zoveel mogelijk
mensen gerealiseerd moet worden.'
96. Karl Marx/Friedrich Engels, in: Hoerster, Klassische Texte der Staatsphilosophie, p. 255.
97. A.w., p. 260.
98. Zur Judenfrage, p. 364.
99. Karl Marx/Friedrich Engels, in: Hoerster, a.w., p. 272-273. Vgl. noot 93.
100. A.w., p. 270; cursivering laatste zin weggelaten.
101. A.w., p. 271.
102. Maunz, Deutsches Staatsrecht, p. 392.
103. Aldus Hochbaum, Buchbesprechung Heuer, p. 1043; vgl. p. 1040.
104. Art. 16; zie Kuschpeta, De nieuwe constitutionele basis van het economisch systeem van de
USSR, p. 163-165.
105. Geciteerd bij Etzioni, The Active Society, p. 482, uit Freedom, Power and Democratic
Planning, New York 1950, p. 29-31en111-112.
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Verwaltungsrecht I, p. 52.
Dit gegeven wordt uitgewerkt in hoofdstuk 11.
Volgens Harnischfeger 'geht es darum, Rechtsformen zu entwickeln, die einen an der Verwirklichung der sozialstaatlichen Demokratie als Aufgabe orientierten ProzeB der Planung
ermiiglichen - Formen eines demokratischen Planungsprozesses, die geeignet sind, unter den
aktuellen gesellschaftlichen und technologischen Bedingungen die materialen Verfassungsziele zu erfiillen' (Planung in der sozialstaatlichen Demokratie, p. 120).
In Van Duyne/Bulthuis, Het plan in het openbaar bestuur, p. 63 en p. 65 (cursivering weggelaten).
Belinfante (Het plan als administratiefrechtelijke figuur) onderscheidt tussen plannen zonder
juridisch bindende kracht (a), plannen met indirecte bindende kracht (b end) en plannen
met bindende kracht voor burgers (c). Bulthuis (a.w.) maakt een indeling tussen plannen
zonder rechtsgevolg (a), plannen met beoogde rechtsgevolgen (b enc) en plannen met nietbeoogde, 'secundaire' rechtsgevolgen (d). Van Eijkern (De juridische en institutionele aspecten van het plan naar Nederlands recht) komt tot een vierdeling in plannen met alleen een
bestuurskundig karakter (a), plannen met een staatsrechtelijk karakter (b), plannen die
burgers rechtstreeks raken (c) en plannen die burgers indirect raken (d).
A.w., p. 8.
A.w., p. 106, p. 68-69.
A.w., p. 48.
A.w., p. 60.
A.w., p. 48.
A.w., p. 15; vgL zijn Kort begrip van het administratiefrecht, p. 74-78. Voor Belinfante
kwalificeerde Wessel reeds het uitbreidingsplan in de Wet op de Ruimtelijke Ordening als
afzonderlijke rechtsfiguur naast regeling en beschikking (Het uitbreidingsplan, een rechtsfiguur sui generis).
A.w_, p. 103.
De norm is per definitie abstract, p. 3943.
Bestemmingsplan en privaatrecht, p. 14_
Vgl. Vz. Afd. rspr. 13 april 1977, AB 1977, 368, en Wnd. Vz. Afd. rspr. 14 juni 1977, AB
1977, 369.
Vgl. Van der Hoeven, De grenzen van de rechterlijke functie in de administratieve rechtspraak, p. 677.
Een andere kwestie is die van de toetsing van besluiten door de rechter op hun geldigheid.
Zie over planning en rechtsbescherming verder Kortmann, Planning en staatsrecht, p. 58-66,
en Hirsch Ballin, Planning uit staatsrechtelijk gezichtspunt, p. 199-200_
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, p. 111.
Bij De Haan/Drupsteen/Fernhout (a.w., p. 129-130) wordt er we! op gewezen 'dat uiteindelijk de wet het juridische fundament blijft, waarop het gevoerde overheidsbeleid rust'; er
wordt echter onvoldoende onderscheiden tussen de wet in materiele zin als inhoudelijke
beleidsgrondslag en de wet in formele zin als geldingsgrondslag.
A.w., p. 160-161.
A.w., p. 161-162.
A.w., p. 979: 'De rechtsregel is pas dan algemeen, wanneer de norm abstract is, dat wil zeggen wanneer hij een onbepaalbaar aantal malen toepassing kan vinden.'
A_w., p. 979, p. 982.
A_w., P- 173. Daarnaast noemen zij informatieve plannen, zoals 'het centraal economisch
plan dat als prognose enkel informatie wil verschaffen aan overheid en bedrijfsleven, ook
wat betreft de gevolgen van eventuele beleidsalternatieven die in dat plan worden aangeduid.' Een dergelijk stuk beantwoordt echter niet aan de door hen en hier aanvaarde omschrijvingen van het begrip plan.
T.a.p.
Zie noot 115.
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132. Vgl. inzake de gebondenheid van de overheid aan het door haar kenbaar gemaakt beleid Afd.
rspr. 7 oktober 1977, AB 1978, 7, en Afd. rspr. 30 november 1977, AB 1978, 54; zie ook
Geelhoed, De Europese Unie, p. 764.
133. A.w., p. 173-174.
134. A.w., p. 161.
135. Vgl. a.w., p. 126-127.
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Noten hoofdstuk 9
1. De W. R. R. telde per 1 januari 1976 402 externe adviesorganen van de centrale overheid,
waarvan 36 'slapende' (Rapport 12, p. 43 en p. 60; vgl. Rapport 11). Zie voor de door de
Raad gehanteerde definitie Rapport 12, p. 18; een van de elementen van deze definitie
houdt in dat het adviseren over beleid en algemene regelingen tot de taak van het orgaan
behoort.
2. Zie G. Broekstra e.a., Besturen met adviezen, in: Voorstudie 5, p. 279 en p. 283. Vgl. ook
Scholten, Politisering en het krakende radenwerk, p. 203-204, in: Rosenthal/Van Schendelen/Scholten, Ministers, ambtenaren en parlementariiirs in Nederland, p. 202-215, en Rapport 6, p. 38. In Rapport 12, p. 26, merkt de W. R. R. op, dat in adviesorga:nen 'verschillende personen ten behoeve van een gemeenschappelijke taak (worden) bijeengebracht om door
onderlinge uitwisseling van gedachten en afweging van standpunten te komen tot synthese
van belangen en zienswijzen.'
3. G. Broekstra e.a., a.w., p. 266.
4. Rapport 12, p. 147, p. 151 en p. 47. 'In totaal zijn 801 verschillende maatschappelijke organisaties in adviesorganen opgenomen, vooral afkomstig uit de onderwijswereld (180) en
de sociaal-economische sector (215)' (p.91).
5. Rapport 12, p. 35.
6. Scholten, De Sociaal-Economische Raad en de ministeriele verantwoordelijkheid, p. 513517.
1- 12668, nr. 5, p. 5.
8. T.a.p.
9. 12668, nr. 5, p. 3.
10. Rapport 7, p. 3 en Rapport 8, p. 3.
11. Rapport 7, p. 8
12. Het ging om de onderwerpen cultuur, internationale economische ontwikkeling, internationale migratie, kennis, macht, milieu en natuurlijke hulpbronnen (Mededelingen W. R. R.,
nr. 5, april 1976, p. 1; vgl.Rapport 7, p. 6-7).
13_ Voorstudie 6;vgl. het Werkprogramma TweedeRaadsperiode van de W.R. R., p. 6-7.
14. Voorstudie 5.
15. Aldus de aanbiedingsbrieven: Rapport 9, p. 3; Rapport 10, p. 7.
16. Rapport 15, p. 2.
17. Rapport 15, p. 2, p. 31.
18. Rapport 15, p. 12-13.
19. Rapport 15, p. 13.
20. 12668, nr. 3, p. 4.
21. Rapport 15, p. 1.
22. Mededelingen W. R. R., nr. l, augustus 1974, p. 2.
23. Mededelingen W.R. R., nr. 7, december 1976, p. 2; vgl. Rapport 15, p. IV.
24. Evaluatie Algemene Toekomstverkenning, p. 32-33.
25. A.w., p. 39 en p. 41. Het in de bij het Werkprogramma Tweede Raadsperiode behorende
nota 'beleidsgerichte toekomstverkenning' omschreven project beweegt zich ook op het vlak
van taak a.
26. Rapport 15, p. IV.
27. Voorstudies 1, 3 en 4.
28. P. 19.
29. P.17-18.
30. In Rapport 4 beoordeelt de W. R. R. de coordinatie in het milieubeleid tegen de achtergrond
van een brief van 1 oktober 1971 van de toenmalige Minister-President over de coordinatie
van het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en milieuhygiene (p. 7, p. 11). Rapport
7 is over het geheel genomen een pleidooi voor betere beleidsvoorbereiding inzake internationale migratie, dat anticipeert op mogelijke 'Sachzwiinge'; de Raad voert er echter ook
een - weliswaar zeer algemene - 'decisie'.van de Regering aan (p. 33): 'Op een hoog abstrac-
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.
4 7.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.

tieniveau geldt de beleidsuitspraak uit de Orienteringsnota Ruimtelijke Ordening dat 'Nederland geen immigratieland kan zijn en dit ook niet mag worden".'
De organisatie van het openbaar bestuur, p. 96.
Interdeparternentale beleidscoardinatie - II, p. 3.27, cursivering weggelaten.
Rapport 6, p. 1CJ.
T.a.p.
Zie p. 63 en p. 109.
P. 28.
P. 62.
Vgl. p. 110.
P. 85.
In verband met de in de Contourennota beoogde bevordering van maatschappelijke weerbaarheid: Rapport 10, p. 40.
Op. p. 23 wordt gesignaleerd, 'dat in de nota voortdurend een spanning bestaat tussen de
algemene doelstelling van gelijkheid van kansen en die van volledige kansen op ontplooiing
van eigen aanleg en belangstelling op uiteenlopende gebieden.' Voorts constateert de W.R.R.
een 'dualiteit' tussen het in het algemeen verzwakken van de beroepsvoorbereidende functie
van het schoolsysteem in de nota, en de nadruk die op de beroepsvoorbereiding valt in de
voorgestelde 'bovenschool' (p. 28).
De Raad wijst naar aanleiding van het voorstel betreffende een 'middenschool' op de ervaringen in de Bondsrepubliek Duitsland met de 'Gesamtschule' (p. 32). Voorts vraagt hij aandacht voor 'het uiterst controversiele onderwerp over aangeboren capaciteiten ofwel aanleg'
(p. 34-35). De mogelijkheid door middel van structurele veranderingen van het onderwijssysteem de inhoud van het onderwijs te veranderen (p. 36), en die om via het onderwijs
sociale ongelijkheden te bestrijden (p. 76-77, p. 94-98 en p. 134) worden volgens de Raad in
de Contourennota overschat.
Volgens de Raad is onvoldoende rekening gehouden met bepaalde aspecten van de Economische Structuurnota (13955), de Nota Massamediabeleid (13353) en de Derde Nota Ruimtelijke Ordening (Orienteringsnota, 12757, en Verstedelijkingsnota, 13754): zie Rapport 10,
p. 58, p. 63 en p. 68-69.
Rapport 10, p. 63: 'Een samenhangende conceptie van de betekenis (functie) van pluriformiteit in omroep en onderwijs ontbreekt.'
Rapport 10, p. 135.
Rapport 12, p. 99
Te weten tijdelijke adviesorganen met een lange levensduur (p. 97) en overlegorganen
(p. 107).
Zie p. 33 en p. 107.
Evenals in Rapport 6 baseert de Raad zich in Rapport 12 op de criteria 'democratie' en
'doelmatigheid' (p. 93).
Rapport 12, p. 100-101 en p. 109.
P. 109.
In het hoofdstuk van Rapport 6 dat handelt over de decentralisatie-problematiek (hoofdstuk 4) gewaagt de Raad aanstonds van een erkend beleidsprincipe te weten 'de idee van
de gedecentraliseerde eenheidsstaat' (p. 66). Een soort interpretatieproblematiek van dit
principe komt aan de orde waar de Raad erop wijst dat 'bij een veelvuldige taakoverdracht
van gemeenten naar rijk (... ) nauwelijks sprake kan zijn van een gedecentraliseerde staat'
(p. 79).
Rapport 2, p. 18.
P. 19.
ZieRapport 3, p. 25, p. 30 en p. 33.
Rapport 6, p. 77; vgl. p. 80.
Rapport 7, p. 11.
Rapport 8, p. 61-62; vgl. p. 14: 'voor een ontwikkelde samenleving is het beschikken over
wetenschappelijke en technische kennis van hoog gehalte een fundamentele voorwaarde voor
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79.
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het voortbestaan van het cultuur- en civilisatiepatroon.' In Rapport 9 (het commentaar op
de Discussienota Sectorraden Wetenschapsbeleid) wordt in zo geringe mate zelfstandig een
gedachtengang ten aanzien van het te voeren beleid ontwikkeld - het rapport bestaat voornamelijk uit bestuurskundige kanttekeningen bij de discussienota - dat er omtrent de politieke betekenis van het werk van de W. R. R. niet veel uit te leren valt.
Rapport 12, p. 97 en p. 105-106.
Rapport 10, p. 100-126.
Gesellschaftspolitik und Planung, p. 209.
Rapport 1, p. 11.
Aanloop tot een neerlandocentrische planning op lange termijn, p. 172. VerLoren van Themaat schrijft daar: 'Het is heilloos en kansloos a priori erkenning te willen verlangen van
welke met name genoemde nationale belangen of inzichten ook en die belangen en inzichten kunnen bovendien zeer snel veranderen. Waarborgen moeten slechts worden gezocht,
dat ook met Nederlandse voortdurend wisselende belangen en inzichten in redelijke mate
zal worden rekening gehouden.'
Rapport 1, p. 11.
Rapport 2, p. 17.
Rapport 6, p. 28 (cursivering toegevoegd).
T.a.p.
Zie p. 76 (n.a.v. het feit dat gedurende de laatste decennia voortdurend knelpunten t.a.v.
democratie en doelmatigheid geconstateerd zijn; cursiveringen toegevoegd): 'Daarbij wordt
ervan uitgegaan dat het bestuur toegankelijk en overzichtelijk moet zijn, zowel in het belang
van de burgers als in dat van de bestuurders. Ook is er het algemeen aanvaarde beginsel dat
op alle bestuur dat burgers raakt politieke controle mogelijk moet zijn. Tot slot wordt in
toenemende mate de eis J(esteld dat het in staat is in te spelen op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en in een vroegtijdig stadium doeleinden in onderling verband
kan brengen en onderling kan afwegen.'
Rapport 12, p. 93.
P. 104.
P. 97, p.106, p.107.
In Rapport 16 (p. 129) wijst de Raad erop, dat ook de overheid 'een bron van verandering
(is). De overheid kan in haar handelen echter niet te zeer uit de pas lopen met de wensen en
strevingen van de burgers die het overheidsbeleid schragen. Niettemin heeft het beleid een
zelfstandige betekenis bij de keuze van de inrichting van een toekomstige samenleving.'
Rapport 10, p. 36.
P. 42.
P. 71 (cursivering toegevoegd). Een andere passage waarin de W.R. R. zich op het standpunt
stelt dat de overheid zich ervan behoort te onthouden zelf principieel positie te kiezen, is die
waar de Raad bestrijdt dat het begrip 'welzijn' een richtsnoer voor overheidsbeleid kan zijn
(p. 66): 'Het is immers zo, dat over de inhoudelijke vulling van wat welzijn is niet noodzakelijkerwijs overeenstemming bestaat. Het zal ook veelal zo zijn dat er verschil van opvatting
omtrent de na te streven doeleinden op de diverse beleidsniveaus kan bestaan.'
Rapport 13, p. 10.
P. 10, p. 82; vgl. Voorstudie 4, p. 93.
Rapport 13, p. 10.
T.a.p.
P. 11-12.
P. 12, p. 90.
P. 11.
P. 11, p. 86, p. 140. Vgl. het in het wetsontwerp-13873 voorgestelde art. 1.18 Grondwet,
waarvan het eerste lid na wijziging luidt: 'Bevordering van voldoende werkgelegenheid is
voorwerp van zorg der overheid. Haar zorg is erop gericht een ieder in staat te stellen tot het
verrichten van arbeid die afgestemd is op de persoonlijke en maatschappelijke behoeften en
mogelijkheden, en van arbeid waarmee men in zijn onderhoud kan voorzien.'
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'Dit vraagt middelen voor de verschaffing van een arbeidsloos inkomen; verder zou de opvatting <lat niet werken even aanvaardbaar is als werken, gestimuleerd moeten worden.'
Zou men hieraan de consequentie verbinden <lat actieven en niet-actieven (nagenoeg) gelijk
beloond worden, dan zullen de daartoe vereiste omvangrijke inkomensoverdrachten en de
vervulling van met name minder aantrekkelijke arbeidsplaatsen naar het oordeel van de
Raad grote problemen opleveren.
P. 11.
Een uitvloeisel van <lit beginsel is ook het streven naar humanisering van de arbeidsplaats
(vgl. Rapport 13, p. 29 en p. 100-101). Zie over arbeid als objectivering van de menselijke
persoon 'in einem Produkt, <las Wert und Bedeutung fiir einen anderen Menschen hat und in
dem der andere Mensch den arbeitenden Menschen wiedererkennt' M. D. Chenu in Handbuch theologischer Grundbegriffe, Bd. 1, p. 99-111 (citaat p. 106).
Rapport 13, p. 32.
P. 36-38.
P. 39-40.
P. 39-41.
P. 6.
P. 90-91 (citaat p; 91).
P. 91; vgl. p. 60.
P. 91, p. 62.
P.94;vgl.p.74.
P. 93.
Vgl. p. 74.
Vgl. p. 91.
P. 100.
P.100-lOl;vgl.Rapport 16, o.a. pp. 69, 117en123.
Rapport 13, p. 101.
P. 96. p. 101.
P. 107, p. 104.
P. 108.
P. 114.
P. 115.
P.122.
P. 127, p. 131.
P. 138.
T.a.p.
P. 131.
Nrs. 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 19 en 23.
Nrs. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21 en 22.
Introductie, p. 9. Uiteindelijk is slechts over drie van deze zeven onderwerpen, alsmede over
ander onderwerp in het kader van <lit project gerapporteerd. Drie van de vier overige
onderwerpen zijn buiten <lit kader gebracht (Rapport 10, 13 en 16).
T.a.p.
Hand. II 1972/1973, p. 1565.
Introductie, p. 9.
Rapport 16, p. 23.
P. 25-26.
P. 26-28.
P. 28.
P. 30.
P. 33.
P. 33, p. 38.
P. 39.
T.a.p.

een
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129.
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P. 124.
P. 24, p. 59.
P. 114, p. 126.
P. 124, p. 115.
P. 119, p. 115.
P. 124-125.
P. 17; vgl. p. 24.
P. 140-141.
P. 129.
P. 127, vgl. p. 56 en p. 112.
P. 141 (nr. 315), p. 151 (nr. 346); vgl. p. 157 (nr. 361).
P. 141, p. 168.
P. 157 (nr. 359) en p. 158 (nr. 361).
P. 142 (citaat uit 13399, nr. 2, p. 6).
P. 142.
P. 142-153. Ten slotte wijst de Raad erop, dat een hardnekkig tekort aan arbeidsplaatsen
ook de mogelijkheden voor een beleid, gericht op het wegnemen van sociale ongelijkheid via
de arbeidssituatie, ongunstig be!nvloedt. De Raad oppert in dit verband de mogelijkheid
van het ontstaan van sociale rollen die gelijkwaardig zijn aan de beroepsrol. De overheid kan
hiertoe echter naar zijn oordeel slechts in beperkte mate bijdragen.
P. 157, p. 158.
Slechts acht van de tweeentwintig aanbevelingen (c, e, f, h, i, j, ken u, p. 171-174) zijn meer
of minder duidelijk (mede) op maatregelen en/of wetgeving gericht.
P. 66 (nr. 112) en p. 76 (nr. 141), waarnaar opp. 157 verwezen wordt.
Rapport 16, p. 145-146; Rapport 10, p. 137-139. Omgekeerd is in Rapport 10 reeds gewezen op de samenhang met sociale ongelijkheid (p. 136-137).
Rapport 10, p. 127.
P. 138.
P. 135-136 (citaat p. 136).
P. 128-129 en p. 140 (citaat).
P. 139 (cursivering toegevoegd).
P. 140.
Zie hierboven p. 122.
Ze!fs dan is immers voor de vaststelling of aan de voorwaarden voor het geven van de
beschikking is voldaan, een interpretatie van de uit te voeren regeling enz. nodig, door welke
interpretatie een synthese van beginselen en feitelijke situatie wordt voltrokken.
Politieke verantwoordelijkheid van een minister behoeft dus niet op een gedetailleerde feitelijke controle door de minister op het doen en laten van de ambtenaren gebaseerd te zijn,
maar kan mede berusten op het vermogen van de minister, zijn ambtenaren tot een bepaalde
aanpak te inspireren en op ambtelijke loyaliteit ten opzichte van de benaderingswijze door
de minister. De beschouwingen van Rosenthal/Van Schendelen/Scholt en, Openbaar bestuur,
hoofdstuk 11 (Politiek-ambtelijke verhoudingen), gaan er te veel van uit dat ministeriele
verantwoordelijkheid fictief is indien een minister niet macht over afzonderlijke ambtelijke
verrichtingen kan uitoefenen (zie vooral p. 274-275).
Zie voor de vindplaatsen noot 140 resp. noot 147-152.
Zie de in noot 84 respectievelijk noot 135 aangegeven vindplaatsen.
Rapport 6, p. 28-31.

P. 103.
P. 93-101.
P. 103, noot l.
P. 75-76.
P. 29.
P. 87.
Rapport 10, p. 24.
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166. P. 25.
167. Rapport 6, p. 86.
168. Voor de vindplaatsen wordt verwezen naar noot 88-90.
169. Zie noot 18.
170. Rapport 15, p. 31.
171. P. IV.
17 2. Zie de door de W. R. R. verrichte Evaluatie Algemene Toekomstverkenning, p. 30-31.
173. P. 27 (citaat) -32.
174. P. 38, p. 39, p. 41.
175. Werkprogramma Tweede Raadsperiode, p. 8-13, en de daarbij behorende bijlage Beleidsgerichte toekomstverkenning, vooral p. 12-13.
176. Gei"ntegreerd bestuur en beleid, p. 95.
177. In: Planken, Wordt planning een plaag?, p. 66.
178. In: Planken, a.w., p. 104.
179. Planung in der sozlalstaatlichen Demokratie, p. 122.
180. T.a.p. (cursivering toegevoegd).
181. Harnischfeger t.a. p.
182. Public Policymaking Reexamined, p. 146.
183. Vgl. Max Miiller, Die ontologische Problematik des Naturrechts, p. 468-469.
184. Vgl. Van Peursen, Feiten, waarden, gebeurtenissen, p. 168-170 en p. 201.
185. Jochimsen (Zurn Aufbau und Ausbau eines integrierten Aufgabenplanungssystems und
Koordinationssystems der Bundesregierung, p. 205) brengt een visie op de 'offentliche
Meinungsbildung' inzake het lange-termijn-beleid, als volgt tot uitdrukking: 'Das bedeutet
selbstverstiindlich gleichzeitig - ja vorrangig -, daB die offentliche Meinung, der politische
WillensbildungsprozeB bei der Suche nach ProblemlOsungen und bei der Zielfindung durch
die Regierung mitwirkt, daB die Ubertragung gesellschaftlicher Bediirfnisse in staatliche
Tiitigkeit verbessert wird, daB die Demokratie materiell lebt und der ProzeB der Konsensbildung gestiirkt wird oder die alternativen Positionen bei klaren Konflikten einander gegeniibergestellt und dann entschieden werden.'
186. De positie van een demissionair kabinet in Nederland, p. 48.
187. Gesellschaftspolitik und Planung, p. 200. Lompe stelt hiernaast een verwant praktisch probleem aan de orde, namelijk of het parlementair systeem niet zozeer op spoedig succes
gericht is, dat op lange termijn te realiseren hervormingen geen kans maken (p. 198).
188. Planning en staatsrecht, p. 29-32.
189. A.w., p. 206.
190. A.w., p. 207-208.
191. A.w., p. 208-209.
192. Vgl. Lompe, a.w., p. 201.
193. Zie bij voorbeeld over de huidige 'discrepantie tussen de ideologie van het rechtskarakter van
de verzorging en de ervaring van het gunstkarakter van de praktijk van die verzorging' die
'een emotionele verankering' van de verzorgingsstaat bij de bevolking tegenwerkt, Schuyt,
Het rechtskarakter van de verzorgingsstaat, p. 78, in: Van Doorn/Schuyt, De stagnerende
verzorgingsstaat, p. 73-96.
194. Scheltens, De beginselen van het recht, p. 101.
195 The Active Society, p. 106.
196. A.w., p. 110.
197. A.w., p. 31; vgl. p. 122.
198. Vgl. a.w., p. 73 en p. 81.
199. A.w., p. 470 en p. 668.
200. Vgl. a.w., p. 294-295.
201. A.w., p. 431.
202. A.w., p. 15.
203. Etzioni schrijft het in het algemeen geringe vermogen tot 'societal guidance' (waardoor de
maatschappij niet actief genoeg is) aan tweeerlei gebreken toe: 'deficiencies in control
processes' en 'the lack of consensus, especially an authentic one' (p. 430).
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A.w., p. 249-250.
A.w., p. 249.
T.a.p.
A.w., p. 468469.
A.w., p. 471. Een dergelijke aanpak wordt gesugger..erd in de door de W.R. R. gepubliceerde Voorstudie 2 over de emancipatie van de vrouw (p. 108-110).
A.w., p. 472.
A.w., p. 478.
A.w., p. 479.
T a.p.
Vgl. over de 'bemiddelende' functie van democratische representatie: Meuwissen, Vrijheid
en democratie.
A.w., p. 480.
A.w.,p.505,p.517.
A.w., p. 619.
A.w.,p.647.
A.w., p. 482.
A.w., p. 485486.
Wat iemand 'in geweten' aanvaardt, is niet elk standpunt waaraan hij hecht, maar een emstig
zedelijk oordeel, dat dermate zwaar weegt dat de betrokkene een antler oordeel niet op
gezag van een antler (in casu de overheid) zou kunnen aanvaarden. Vgl. Schmidt-Bleibtreu/
Klein, Kommentar zum Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutsch/and, Art. 4, nr. 10-12.
Voorstudie 2, p. I.
Zie Verslag Eerste Raadsperiode, p. 23, en Werkprogramma Tweede Raadsperiode, p. 7.
Voorstudie 2. p. 1.
P. 107.
P. 11-13.
P. 63-123.
P. 63.
Aw., p. 66.
A.w., p. 63.
A.w., p. 106.
Zie voor het begrip 'interpretatieve redelijkheid' hoofdstuk 5.
Bij beleid gericht op emancipatie van de vrouw, dient zo goed mogelijk een onderscheid te
worden gemaakt tussen de publieke sfeer, waarin de overheid een taak heeft ten aanzien van
de uiterlijke samenlevingsverhoudingen, en de private sfeer. In de door de W. R. R. uitgebrachte voorstudie wordt aan dit probleem voorbijgegaan. Het wordt wel besproken in de
op 18 mei 1977 aan de Tweede Kamer aangeboden Nota over het emancipatiebeleid (14496,
nr. 2, p. 7-9).
Voorstudie 2, p. 6.
P. 4.
Zie voor laatstbedoelde opvatting Hollak, Kan men zinvol van een objectieve rangorde van
'waarden' spreken?
P. 114.
P. 80.
P. 97.
P. 97.
P.116-117.
P.117.
Evaluatie Algemene Toekomstverkenning, p. 38; Beleidsgerichte toekomstverkenning (bijlage bij Werkprogramma Tweede Raadsperiode), p. 8-12. In laatstgenoemd stuk wordt opgemerkt, dat blijkens het reeds in de eerste Raadsperiode in gang gezette onderzoek van
partijprogramma's de daarin genoemde problemen en oplossingsrichtingen veelal conventioneel van aard zijn. Verrassende problemen levert deze analyse dus niet op: 'het is als het
lezen van de krant van enkele jaren terug' (p. 9-10).
Hand. II 1975/1976, p. 3312 (vgl. hoofdstuk 2).

Noten hoofdstuk 10
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

De memorie van toelichting op het ontwerp-lnstellingswet W. R. R. gaat ervan uit, dat de
Raad uit hoofde van dit onderdeel van zijn taak 'het wetenschappelijk gefundeerd kader' zal
verschaffen 'waarbinnen de Regering haar prioriteiten kan stellen en haar lange-termijndoelstellingen kan kiezen die vervolgens kunnen worden onderworpen aan het gemeen overleg
met de Staten-Generaal en aan de openbare discussie' (12668, nr. 3, p. 4).
Rapport Commissie-De Wolff, p. 6.
A.w., p. 14.
Rapport Commissie-De Wolff. p. 21.
Bestuursorganisatie bij de kabinetsformatie 1971, p. 58.
Aw., p. 27. Het woordje 'mede' bevestigt eens te meer dat in het rapport van de CommissieVan Veen het decisionistische model verlaten is.
A.w., p. 44.
Aw. p. 58.
A.w., p. 59.
A.w., p. 58.
Aw., p. 17.
A.w. p. 19.
A.w., p. 30. Opp. 58 wijst zij nogmaals de gedachte van de hand, 'een aparte staatssecretaris
voor toekomstvraagstuk ken' aan te stellen.
L. Koopmans (De beslissingen over de rijksbegroting, p. 138) wijst op de invloed die
persoonlijke eigenschappen van ministers kunnen hebben op het verloop van de onderhandelingen over de rijksbegroting.
A.w., p. 25.
T.a.p.
A.w., p. 29.
Opzet en taakomschrijving van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Stcrt.
16 juni 1972, nr. 115, p. 1, punt IV sub a.
12668, nr. 3, p. 7, ad art. 12.
T.a.p.
12668, nr. 3. p. 6, ad art. 9.
Zie 12668, nr. 3, p. 4.
Stcrt. 16 juni 1972, nr. 115, p. 1, punt VI.
Prakke. Een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, p. 103.
Stcrt. 20 nov. 1972, nr. 226, p. 2.
12668,nr. 3,p.4.
Hand. II 1973/1974, p. 144.
Hand. II 1973/1974, p. 147.
Hand. II 1973/1974, p. 489.
12668, nr. 4, p. 7. Aan de coordinatieproblem atiek wordt verderop in dit hoofdstuk aandacht geschonken.
12668,nr.4,p.8.
12668, nr. 4, p. 6.
M. Bakker (C. P. N.), Hand. II 1975/1976, p. 3461; vgl. P. Jongeling, Hand. II 1975/1976,
p. 3297.
12668, nr. 3, p. 7.
12668, nr. 5, p. 14.
Hand. II 1975/1976, p. 3310, p. 3436.
Hand. II 1978/1979, p. 520.
Mededeling Rijksvoorlichtingsdienst nr. 372 (overzicht van behandelde punten tijdens persconferentie Minister-President, Ministerraad 8 december 1978).
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Zie Kalk en Kreykamp, in: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid?, p. 36.
12668, nr. 5, p. 7-8. Ook Crasborn (De W. R. R. en de staatsinrichting, p. 20-21) is van oordeel dat de W. R. R., indien men van bet parlementaire stelsel uitgaat, niet aan bet parlement maar aan Regering en parlement - dus primair aan de Regering - beboort te adviseren.
12668, nr. 4, p. 9, en nr. 5, p. 8.
Hand. II 1975/1976, p. 3312; vgl. p. 3463.
12668, nr. 13, aanvaard op 18 maart 1976 (Hand. II 1975/1976, p. 3504) met de fracties
van V. V. D., B. P., D.S. '70 en P. P.R. tegen.
15300 IIL nr. 2, p. 4.
Hand. I 1975/1976, p. 1236.
15300 III, nr. 2, p. 4.
12668, Eerste Kamer, nr. 113a, p. 2.
12668, Eerste Kamer, nr. 113b, p. 4-5.
De aanbevelingen vervat in de Rapporten 1 (Europese Unie), 3 (Energiebeleid) en 5 (Bevolkingsprognoses) zijn goeddeels overgenomen, aan die in Rapport 2 (Structuur van de Nederlandse economie) is zij 'tegemoet gekomen'. De aanbeveling in Rapport 4 (Milieubeleid) is
niet opgevolgd.
Rapport 6, p. 47-48 en p. 63-65.
A.w., p. 102-109.
12668, Eerste Kamer, nr. 113b, p. 5. De op 28 december 1976 ingediende wetsontwerpen
14322 en 14323 berusten op dezelfde uitgangspunten. De eind 1977 opgetreden Minister
van Binnenlandse Zaken H. Wiegel deelde in mei 1978 mee, dat bij de wetsontwerpen met
beboud van de uitgangspunten ingrijpend zou wijzigen (14322/14323, nr. 6, p. 1-2).
12668, nr. 5, p. 14.
12668, Eerste Kamer, nr. 113a, p. 1.
12668, Eerste Kamer, nr. 113b, p. 3.
Hand. I 1975/1976, p. 1234-1235; vgl. p. 1233 en p. 1242.
Hand. I 1975/1976, p. 1244.
Het Centraal Planbureau, bet Centraal Bureau voor de Statistiek, bet Sociaal en Cultureel
Planbureau, de Rijksplanologiscbe Dienst en de Commissie voor de Ontwikkeling van
Beleidsanalyse.
Vgl. bet Onderzoek naar de bestuurlijke organisatie, dee/ 2 (Eindrapport 1975) en Ruiter,
Gewest en territoriale decentralisatie.
Stcrt. 14 febr. 1974, nr. 32, p. 3, en Stcrt. 26 nov. 1974, nr. 230, p. 1; de bevindingen
m.b.t. de Rapporten 1-3 zijnook weergegeven in bet mededelingenblad van de (Voorlopige)
Wetenschappelijke Raad voor bet Regeringsbeleid, Mededelingen W. R. R., nr. 1 (augustus
1974), p. 1-2, die m.b.t. Rapport 5 in nr. 2 (februari 1975), p. 1. - Vgl. voor een overzicbt
van de tot de bernieuwde samenstelling van de W. R. R. op 1 januari 1978 uitgebracbte
rapporten en de reacties daarop van regeringszijde De Reede, De eerste zittingsperiode van
de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, p. 142-145.
De Rapporten 1-7 en 9 zijn in bun gebeel in de Staatscourant gepubliceerd. Van de overige
rapporten bevatte deze slecbts samenvattingen.
13100 III, nr. 9.
Het rapport van deze ministerie1e commissie (Mitaco) is in augustus 1977 gepubliceerd
(14649, nr. 2).
Dit zijn Rapport 7 'Internationale migratie', Rapport 8 'Beschikbaarbeid van wetenscbappelijke en tecbniscbe kennis', Rapport 9 'Commentaar op de Discussienota Sectorraden
Wetenschapsbeleid', Rapport 10 'Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig
onderwijsbestel', en Rapport 11 'Ovenicbt exteme adviesorganen van de centrale overheid'.
14100 III, nr. 6.
14100 III, nr. 7. Dat Rapport 11 'alleen een bescbrijvend karakter' draagt is niet gebeeljuist.
In de aanbiedingsbrief beveelt de W. R. R. aan, bet overzicbt periodiek te doen bijbouden,
bij voorkeur door bet Ministerie van Binnenlandse Zaken. Omtrent deze aanbeveling is
beslist in bet kader van de behandeling van Rapport 12 (zie Mededelingen W. R. R., nr. 8,
april 1977, p. 2 sub 3).
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Hand. II 1976/1977, p. 435-436.
Hand. II 1976/1977, p. 436.
14100 III, nr. 8; Hand. II 1976/1977, p. 436.
Hand. II 1976/1977, p. 439-440.
Hand. II 1976/1977, p. 442-443.
Tegen stemden de aanwezige leden van de fracties van B.P., P.P.R. en P.S.P., Hand II 1976/
1977, p. 588.
Nr. 8, p. 4. In dezelfde aflevering (p. 2-4) werden de beslissingen van de Ministerraad naar
aanleiding van de Rapporten 8 en 12 gepubliceerd; de laatste verschenen tevens in Stcrt. 4
maart 1977, nr. 45, p. 2. De reactie van regeringszijde op het commentaar van de W.R. R.
op de Discussienota Sectorraden Wetenschapsbeleid (Rapport 9) is verwerkt in de Nota
Sectorraden Wetenschapsbeleid (14623, nr. 1) van 13 juli 1977. De standpuntbepaling naar
aanleiding van het commentaar van de W. R.R. op de zgn. Contourennota (Rapport 10) kan
worden afgeleid uit de Vervolgnota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel 2
(14425, nr. 2) van 17 maart 1977; slechts een dee! van de opmerkingen van de Raad wordt
hier uitdrukkelijk besproken (p. 89 e.v. inzake de financiering).
Op 17 mei resp. 21juni1977.
Aanh. Hand. II 1977, nr. 109; vgl. Aanh. Hand. I 1977, nr. 13.
15300 III, nr. 2, p. 3.
De Aanwijzingen inzake Adviesorganen zijn gepubliceerd in Stcrt. 3 november 1978, nr.
215, p. 8-9. Vgl. 15300 III, nr. 2, p. 3-4, en Hand. II 1978/1979, p. 520.
Rapport 15, p. VII.
Stcrt. 16 december 1977, nr. 246, p. 2-5; Stcrt. 26juli 1978, nr. 143, p. 2-6; 15111, nrs.
1-2. De standpuntbepaling inzake Rapport 13 is voorts te vinden in Mededelingen W. R. R.,
nr. 10, juli 1978, p. 3-6.
Stcrt. 16 december 1977, nr. 246, p. 2.
15111, nr. 2, p. 3-4; Stcrt. 26juli 1978, nr. 143, p. 2.
Anina Pennders (Sociale ongelijkheid, geen aanhoudende zorg, p. 565) is van oordeel dat de
nadruk die in de regeringsverklaring wordt gelegd op de onwenselijkheid van een beleid dat
zou trachten 'alle tekorten in de maatschappij te verhelpen', op gespannen voet staat met de
strekking van het rapport van de W. R. R.
Rapport 16, p. 168; vgl. p. 173.
15111, nr. 2, p. 4 en p. 15; Stcrt. 26 juli 1978, nr. 143, p. 2 en p. 5.
15111, nr. 2, p. 5-7; Stcrt. 26juli 1978, nr. 143, p. 2-3.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, p. 141.
Bij projectorganisatie worden deskundigen uit verschillende onderdelen van het (i.e. ambtelijk) apparaat bijeengebracht. Aan het hoofd van de projectorganisatie staat een stuurgroep
van personen die ook binnen de normale organisatie een leidinggevende functie vervullen.
Aan de (aan de stuurgroep ondergeschikte) projectgroepen worden de middelen verschaft
om op hun terrein zelfstandig het beleid voor te bereiden en uit te voeren. (Zie Rosenthal/
Van Schendelen/Scholten, Openbaar Bestuur, p. 125-126.) - Zoals vermeld is een voorstel
van deze strekking in het voorlopig verslag inzake het ontwerp-Instellingswet W. R. R.
gedaan vanuit de fractie van DS'70 in de Tweede Kamer.
A. w., p. 142.
In: Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid?, p. 27.
A.w., p. 27-28. De Comptabiliteitswet 1976 schrijft in art. 15 voor, dat bij wetsontwerpen
en nota's de budgettaire consequenties, ook voor latere jaren, worden aangegeven.
Planning en staatsrecht, p. 40.
12668, nr. 5, p. 7-8.
Hand. I 1975/1976, p. 411.
In 1976 publiceerde hij over hetzelfde onderwerp een artikel, getiteld Regeringsnota 's en
regeren per nota. Een vervolg.
Op voorstel van de Commissie voor de Werkwijze der Kamer d.d. 5 juni 1975 (13435)
werden de artikelen 39a, 39b, 52a en 65a voor de duur van de Zitting 1975/1976 in het
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R. v. 0. II opgenomen. Deze periode werd op voorstel van de commissie d.d. 1 sept. 1976
(14028) verlengd tot en met de Zitting 1976/1977. Kort daarop, nl. op 14 sept. 1976, deed
de commissie voorstellen voor een definitieve wijziging van het R. v. 0. II (14041).
13435, nr. 2, p..4-5; Hand. II 1974/1975, p. 5924, 5931; Hand. II 1975/1976, p.19-20.
13435, nr. 1, p. 2.
T.a.p.
13600 III, Eerste Kamer, nr. 70a, p. 3-4.
Aanh. Hand. II 1974/1975, p. 1325, nr. 1710. De Minister-President herhaalde een en ander
in zijn antwoord op vragen van het lid der Tweede Kamer H. G. Abma (S. G. P.), Aanh.
Hand. II 1975/1976, p. 2571, nr. 1293.
Regeringsnota's en regeren per nota, p. 1050-1051.
A.w., p. 1051. Over het 'anticipatie-effect' van nota's klaagt het lid van de Eerste Kamer
J. L. P. M. Teijssen, die tevens wijst op de uitholling van de positie van de Eerste Kamer als
gevolg daarvan (Hand. I 1975/1976, p. 406-407, citaat p. 407): 'Elke anticipatie in deze
vorm is verwerpelijk en mag zeker niet uitgaande van de verantwoordelijkheid van de betrokken bewindslieden worden aanvaard, laat staan dat deze bewindslieden een dergelijke anticipatie zouden mogen bevorderen.' Vgl. ook De Loos,Nieuwe vormen van pseudo-bestuursrecht
in de ruimtelijke ordening, p. 34.
Van der Hoeven, Pseudo-wetgeving, p. 8.
Vgl. over 'beleidsuitvoerende' wetten: Koopmans, De rol van de wetgever, p. 229-230.
13435, nr. 2, p. 3; vgl. Hand. II 1974/1975, p. 5926-5927.
Rosenthal/Ringeling, Regeren door nota's, p. 65, p. 72.
14813, nr. 1, p. 6.
15300 III, nr. 2, p. 3.
Zie de voorstellen van de Commissie voor de Werkwijze, 14041, nr. 1, en Hand. II 1976/
1977, p. 2404 en p. 2477.
14041, nr. 1, p. 3.
Op de juridische kwalificatie van de nota, al is zij geen rechtsfiguur, wijst ook Van Maarseveen. Hij stelt dat nota's geen 'formele rechtskracht (zoals een wet of algemene maatregel)'
hebben, maar '(w)el de informele rechtskracht die alle opinievorming, door regering en
parlement gezamenlijk tot stand gebracht, eigen is' (De staatsrechtelijke positie van het
parlement met betrekking tot regeringsnota's, p .. 90).
Verslag Eerste Raadsperiode, p. 28. Zie voorts het concept-rapport Planning en Wetgeving.
Planning en Wetgeving, in het bijzonder p. 12 en p. 15. Vgl. de bij het concept-rapport gevoegde Nota inzake een systeem van planning en wetgeving door P. de Haan, en De Haan/
Drupsteen/Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, p. 179-182.
Werkprogramma Tweede Raadsperiode, bijlage 'Functionele decentralisatie en het plan in
het openbaar bestuur', p. 38-39.
P. 49, p. 50-51, p. 53.
A.w., p. 165-166. Vgl. de in noot 112 genoemde bijlage, p. 44-45.
A.w.,p.118-119.
Crince le Roy, Wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening, p. 41.
12006, nr. 2, p. 3.
12006, nr. 2, p. 6-7.
Nieuwe juridisch-bestuurlijke ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Vgl. inzake deze
problematiek Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, p. 100-101,
en de artikelen van J. M. Polak over Ruimtelijke ordening en administratiefrecht en van De
Loos over Nieuwe vormen van pseudo-bestuursrecht in de ruimtelijke ordening.
Hand. II 1974/1975, p. 4505; vgl. Brussaard, a.w., p. 51-52.
12006, nr. 7 en nr. 8; Hand. II 1974/1975, p. 4609 en p. 4466-4467; vgl. Brussaard, a.w.,
p. 52.
Ook Ruiter (De normerende functie van de planologische kernbeslissing, p. 3-4) wijst erop
dat de planologische kernbeslissing niet als wetgeving in materiele zin beschouwd kan worden, omdat de erin neergelegde normen niet het karakter dragen van algemeen verbindende
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voorschriften (d.w.z. regels). Hij gaat van de veronderstelling uit dat de inhoud van het
beleid primair we! door zulke regels zou kunnen en n1oeten worden genormeerd (vgl. zijn
oratie Kloven in het bestuursrecht). Zoals aan het slot van hoofdstuk 8 werd betoogd is
echter niet de regeling, maar het plan de bij de sociale rechtsstaat passende normering van
het beleid.
Brussaard, a.w., p. 52.
Zie de moties 12757, nrs. 14-18, en voor het standpunt van Minister Gruijters Hand. II
1975/1976, OCV 11 (Milieuhygiene), p. 435-436; vgl. Brussaard, a.w., p. 53-54. In een nota
van wijzigingen (!) kwam hij vergaand tegemoet aan de in noot 124 bedoelde moties (12757,
nr. 28).
De procedure zal, behalve op de door Minister Udink genoemde typen beslissingen, ook
worden toegepast op 'concrete beleidsplannen, die van belang zijn voor het nationaal ruimtelijk beleid en vooruitlopen op hoofdlijnen en beginselen (... ) tot vaststelling waarvan reeds
besloten is' (art. 2a.1 sub c).
14889, nr. 3, p. 20.
14889, nr. 3, p. 33.
Brussaard, a.w., p. 56.
Hand. II 1974/1975, p. 5923.
De staatsrechtelijke positie van het parlement met betrekking tot regeringsnota 's, p. 91.
Proeve van een nieuwe grondwet, p. 147; Eindrapport van de Staatscommissie van advies
inzake de Grondwet en de Kieswet, p. 167.
A.w., p. 91-92.
A.w., p. 166.
A.w., p. 61.
Planning en staatsrecht, p. 41.
Waterkamp, Handbuch politische Planung, p. 159.
Zwischenbericht, Bundestag Drucksache VI/3829, p. 4 7.
Bundestag Drucksache VII/5924. Vgl. Stern, Der Schlufibericht der Enquete-Kommission
Verfassungsreform des Deutschen Bundestages, p. 16. Deze kaderplanning kan zich ook tot
andere gebieden uitstrekken dan de sedert 1970 in het Grundgesetz genoemde 'Rahmenplanung' van 'Gemeinschaftsaufgaben' (Art. 91a) en 'Bildungsplanung' (Art. 9lb).
Aldus Ulrich Scheuner, Planning and Reform of the Governmental Structure in the Federal
Republic of Germany, p. 312, in: Leemans (ed.), Management of Change in Government,
p. 297-313. De door de Minister van Binnenlandse Zaken ingestelde Werkgroep Complementair Bestuur meent dat, omdat planning gekenmerkt wordt door 'het openhouden van mogelijkheden' (Complementair bestuur verkend, p. 34), 'planning en het verrichten van rechtshandelingen activiteiten van verschillende aard zijn' (p. 36). Zij spreekt in dit verband van
'het vraagstuk van fixatie tegenover flexibiliteit' (p. 35).
Zie Faludi,Planning Theory, p. 131-148.
Zie voor deze aan De Haan, Drupsteen en Fernhout (a.w., p. 173-174) ontleende terminologie hoofdstuk 8, p. 114.
Een plan van toedeling (art. 81-91Ruilverkavelingswet1954) is geen plan in de in hoofdstuk
8 omschreven zin, aangezien het het landinrichtingsbeleid niet normeert, maar - op het opmaken van de akte van toedeling en de geldelijke regeling na - tot afsluiting brengt. Het plan
van toedeling kan als een complexe beschikking worden beschouwd. Wei kan men een plan
zien in het besluit tot ruilverkaveling (art. 37-54a), en in de in art. 79 bedoelde plannen.
Drucksache Bundestag VI/3829, p. 46, p. 47.
Planning en staatsrecht, p. 47-48.
13873, nr. 3, p. 7; vgl. het advies van de Raad van State, 13873, nr. 4, p. 20.
Enkele beschouwingen over veranderingen in de wijze van wilsvorming in de Tweede Kamer,
p. 89 (cursivering weggelaten).
De nieuwe notabelen: nota's en het ambtelijk apparaat, p. 100.
In: Boon/Drupsteen, Kroniek van het staats- en administratiefrecht (augustus 1975 - augustus 1976), p. 75-76.
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14813, nr. 1, p. 6, en 15300 III, nr. 2, p. 3.
A.w., p. 61.
A.w., p. 166.
Vgl. a.w., p. 126-127 en de Nota inzake een systeem van planning en wetgeving van De Haan
aan de W.R. R., bijlage bij Planning en Wetgeving.
Inzake de aan toezending aan de Staten-Generaal voorafgaande planprocedure is aangegeven
welke Ministers erbij betrokken zijn (art. 2a. 1), en een regeling getroffen ten aanzien van de
raadpleging van de Rijksplanologische Commissie, lagere lichamen en een bij a.m.v.b. aan te
wijzen orgaan, alsmede ten aanzien van inspraak (art. 2a. 2-5). Voorts zijn rechtsgevolgen
geregeld zowel ten aanzien van de centrale overheid (concrete beleidsplannen mogen slechts
van een planologische kernbeslissing inzake hoofdlijnen en beginselen van beleid afwijken,
indien zij bij planologische kernbeslissing worden vastgesteld, art. 2a. 1), als ten aanzien van
de gemeentelijke overheid (tegen voorschriften van hoger gezag staat geen beroep op de
Kroon open, indien deze op een planologische kernbeslissing berusten, art. 39. 1).
Vgl. Brussaard, a.w., p. 61 inzake de mogelijkheid dat een regeling van de planologische
kernbeslissing in een bevoegdheid van de Kamer tot amendering bij motie voorziet.
A.w., p. 166.
Aldus Kortmann over de mogelijkheid tot amendering van het Franse 'Plan', waarvan in de
praktijk geen gebruik wordt gemaakt, en de memorie van toelichting bij het ontwerp van
Wet op de Ruimtelijke Ordening over de onwenselijkheid van toekenning van een 'recht van
initiatief' inzake planologische kernbeslissingen aan de Tweede Kamer (14889, nr. 3, p. 20).
Vgl. Koopmans, De rol van de wetgever, p. 229 e.v.
Zie Kortmann, a.w., p. 48-49.
In dezelfde zin De Haan/Drupsteen/Fernhout, a.w., p. 166.
Ruiter, Gewest en territoriale decentralisatie, p. 249; March/Simon, Organisaties, p. 226. 'De
"echte" wet van Gresham heeft betrekking op het geldwezen en luidt "bad money always
drives out good money" '(Ruiter, a.w., p. 310, noot 130).
Ruiter, a.w., p. 250.
March/Simon, Organisaties, p. 226-227 (cursivering weggelaten).
Public Policymaking Reexamined, p. 127-213.
A.w., p. 211-212.
A.w., p. 212.
A.w., p. 188.
A.w., p. 191.
A.w., p. 210.
A.w., p. 218.
A.w., p. 265-266.
Planung im Regierungsbereich, p. 314.
A.w., p. 33-34. Dit wordt bevestigd in Rapport 11, Overzicht externe adviesorganen van de
centrale overheid, waarin de W. R. R. zichzelf (sub B3) heeft opgenomen.
Rapport 6, p. 36. Vgl. inzake de mate van zelfstandigheid van externe adviesorganen
Rapport 12, p. 63-65.
A.w.,p.46.
A.w.,p.36.
A.w., p. 45.
Ziehierboven,p.175.
A.w., p. 317.
De gang van zaken rond het instellen van een planbureau en de opzet van de meerjarige
beleidsplanning bij de gemeente Eindhoven, p. 38, in: Gericht veranderen binnen het openbaar bestuur, p. 21-38; vgl. dez., De meerjarige planningsopzet bij de gemeente Eindhoven,
p. 179.
Werkprogramma Tweede Raadsperiode, p. 3.
Rapport 6, p. 46.
Rapport Commissie-De Wolff, p. 7.
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Zie hetgeen in hoofdstuk 8 over 'comprehensive planning' en 'orthodoxe planning' werd opgemerkt, alsmede Kottman, Coordinatie bij de centrale overheid, p. 22.
lnterdepartementale beleidscoordinatie-11, p. 326; zie ook Kottman, a.w., p. 27-30. In
Rapport 6 bepleit de W. R. R. 'vroegtijdige coordinatie' van bet beleid ten aanzien van de
lagere overheden (p. 84). In Rapport 9 inzake de Discussienota Sectorraden Wetenschapsbeleid waarschuwt de W. R. R. tegen een beperking tot coordinatie achteraf, en bepleit hij
(impliciet) precoordiantie (p. 10).
Gei"ntegreerd bestuur en beleid, p. 88.
A.w., p. 86 (cursivering weggelaten).
A.w., p. 88, p. 90.
A.w., p. 89-90 (cursivering weggelaten).
De overheidsbureaucratie in politiek perspectief, p. 344, p. 346.
Het 'bureaucentrisme' van de Commissie-Van Veen en de basisdoeleinden van professor Van
Braam, p. 379.
Vgl. Kottman/Kastelein, lnterdepartementale beleidscoordinatie-11, p. 325.
A.w., p. 382 (cursivering toegevoegd).
A.w., p. 381, p. 386, p. 388.
Jochimsen, Zurn Au[bau und Ausbau eines integrierten Aufgabenplanungssystems und
Koordinationssystems der Bundesregierung, p. 192.
Kottman/Kastelein,Interdepartementale beleidscoordinatie-11, p. 325.
Gei"ntegreerd bestuur en beleid, p. 92, p. 94.
A.w., p. 95-96.
Van Braams oratie Tolerant bestuur is een hartstochtelijk pleidooi voor tolerantie.
lnterdepartementale beleidscoordinantie - II, p. 327-328; vgl. Kottman, Coordinatie bij de
centrale overheid, p. 31-33.
A.w., p. 328-329.
Zie Klein in Klein/Schmidt-Bleibtreu, Kommentar zum Grundgesetz fur die Bundesrepublik
Deutsch/and, p. 537 e.v.
Maunz, Deutsches Staatsrecht, p. 373.
Klein, a.w., p. 538 (Art. 65, Randnr. 8).
A.w., p. 537 (Art. 65, Randnr. 4). Zijn positie is echter zo belangrijk, dat men wel van een
'Kanzlerdemokratie' spreekt (zie a.w., p. 522, Art. 62, Randnr. 3). In feite is de betekenis
van de 'Richtlinienkompetenz' van de Bondskanselier verzwakt, doordat hij gebonden is aan
coalitieafspraken (a.w., p. 540, Art. 65, Randnr. 12).
A.w., p. 537 (Art. 65, Randnr. 5).
Maunz, Deutsches Staatsrecht, p. 373.
Minister-President Den Uyl in de Regeringsverklaring, Hand. II 1972/1973, p. 1565; vgl.
Rapport 6 van de W.R.R., p. 55. De W.R.R. stelt in dat rapport voor, bij de beslechting
van competentiegeschillen de Minister van Binnenlandse Zaken te betrekken, omdat hij over
een ter zake kundig apparaat beschikt. Vgl. omtrent de praktijk van deze geschillenbeslechting Hand. II 1974/1975, p. 248.
Het 'eerste' kabinet-Biesheuvel kwam op 17 juli 1972 ten val doordat de beide Ministers van
DS'70 W. Drees jr. en M. L. de Brauw, de laatste consequentie trokken (11918, nr. 1). Het
kabinet-Den Uyl kwam op een vergelijkbare wijze aan zijn eind (vgl. 14439, nrs. 1-3).
Vgl. Kottman/Kastelein, a.w., p. 329.
14649, nr. 2, p. 40. Als coordinerend Minister voor bet Wetenschapsbeleid werden in bet
kabinet-Den Uyl en in bet kabinet-Van Agt ministers zonder portefeuille opgenomen, die
niet ook een eigen beleidssector onder bun beheer kregen.
Rapport 6, p. 59-60.
lnterdepartementale beleidscoordinatie-11, p. 329. Vgl. Kottman, a.w., p. 78-79.
W.R.R., Rapport 6, p. 53; vgl. Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de
Grondwet en de Kieswet, p. 75.
Leemans, De totstandkoming van het beleid (in: Hoogerwerf, Beleid belicht I), p. 118. Vgl.
W.R.R., Rapport 6, p. 51: 'Door de jaren been heeft een accentverschuiving plaatsgevon-
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den, waarbij de nadruk steeds meer is verschoven van de individuele ministeriele verantwoordelijkheid naar de gedeelde en de collectieve ministeriele verantwoordelijkheid.'
Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, p. 74-76
(art. 34. 3).
De heerschappij van de ministerraad, p. 32.
Jochimsen, Zurn Aufbau und Ausbau eines integrierten Aufgabenplanungssystems und
Koordinationssystems der Bundesregierung, p. 188, p. 186; in gelijke zin: Ehmke, Planung
im Regierungsbereich, p. 320. Ook de Enquete-Kommission fiir Fragen der Verfassungsreform achtte het in verband met de ontwikkeling van 'integrierte Aufgabenplanung' wenselijk, dat het kabinetsprincipe meer accent zou krijgen; een wijzing van Art. 65 Grundgesetz
zou daarvoor naar het oordeel van een meerderheid van de commissie niet nodig zijn
(Bundestag Drucksache Vl/3829, p. 49). Het 'Kabinetts-' of 'Kollegialprinzip', dat volgens
dit artikel primair voor geschillenbeslechting geldt, heeft volgens § 15 lid 1 van de GOBReg
(Geschiiftsordnung der Bundesregierung), zoals weergegeven in Klein/Schmidt-Bleibtreu,
Kommentar zum Grundgesetz, p. 537-538, Art. 65, Randnr. 6) een wezenlijk ruimere
inhoud: 'Das sogenannte Kollegialprinzip besagt, da.£ iiber besonders wichtige Angelegenheiten im Kabinett abgestimmt werden mi&. Der Bundesregierung sind zur Beratung und
BeschiuBfassung zu unterbreiten alle Angelegenheiten von allgemeiner innen- oder auBenpolitischer, wirtschaftlicher, sozialer, financieller oder kultureller Bedeutung ( ...)'. Hierop
volgen negen aan de Bondsregering voor te leggen categorieen beslissingen, waaronder
'Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Bundesministern' (sub f).
Minister-President Den Uy! reageerde op 1 febr. 1977 in de Eerste Kamer als volgt op een
opmerking van de C. H. senator De Geer van Oudegein, dat het ook heden ten dage niet ondenkbaar is dat de Minister-President een antler departement dan dat van Algemene Zaken
beheert: 'Hij heeft daarin, op zich zelf beschouwd, gelijk, al wil ik niet verhelen dat - juist
gelet op de ontwikkeling, die de functie van Minister-President staatsrechtelijk heeft ondergaan - ik mij nauwelijks de combinatie met een ander departement kan voorstellen' (Hand. I
1976/1977, p. 299). De tot dusver laatste Minister-President die zijn ambt met het beheer
van een sector-departement combineerde, was J. Zijlstra (1966-1967), Minister van Algemene Zaken en Minister van Financien. Hierbij dient men te bedenken dat het departement
van Financien geen typisch sector-departement is - het heeft immers een taak ten aanzien
van de financiele zijde van het gehele overheidsbeleid -, en <lat dit kabinet een beperkte taak
en zittingsduur had.
Planung im Regierungsbereich, p. 320.
Vgl. Leemans, Hervorming in het bestuur, p. 8-9.
Zie Van Gunsteren, The Quest for Control, p. 71-76. Vgl. voor een geslaagde toepassing van
een vorm van p.p.b.s. in Zweden Nils Andren, Programme Budgeting: the Swedish Experiment, in: Leemans (ed.), The Management of Change in Government, p. 338-358.
Veel is ongeregeld. Zie omtrent departementale herindeling F. H. van der Burg, Antwoord
op rechtsvraag (24), in: Ars Aequi,jg. 20, 1971, nr. 2, p. 51-55. Ook de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur zijn ten deze van belang. Vgl. over administratief overgangsrecht
inzake wetgeving Stellinga, Grondtrekken van het Nederlands administratiefrecht, p. 4445.
Art. 96 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (K. B. 12 juni 1931, Stb. 1931, 248)
regelt het ontslag van ambtenaren wegens overtolligheid van personeel als gevolg van
verandering in de inrichting van het dienstvak of onderdeel daarvan.
Zie naast Leemans' in noot 222 genoemde oratie (1970) de door hem geredigeerde bundel
The Management of Change in Government (1976) en de congresbundel Gericht veranderen
binnen het openbaar bestuur van een in 1976 door de Vereniging voor Bestuurskunde
georganiseerd congres. Uit de buitenlandse litteratuur kan het vaker aangehaalde werk van
Dror, Public Policymaking Reexamined, worden genoemd.
Leemans, Hervorming in het bestuur, p. 4 en p. 7; dez., The Management of Change in
Government, p. 79-80, p. 97-98 en p. 88-89 (citaat).
Leemans, The Management of Change in Government, p. 15 en p. 72. Vgl. Scheuner,
Planning and Reform of the Governmental Structure in the Federal Republic of Germany,
p. 307, in: Leemans (ed.), a.w., p. 297-313.
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Leemans, a.w., p. 39-40.
A.w., p. 41-43 (citaat p. 43).
Dror, a.w., p. 128; Leemans, a.w., p. 47.
A.w., p. 127.
Leemans, a.w., p. 77-78.
A.w., p. 80; vgl. a.w., p. 35-36 en dez., Hervorming in het bestuur, p. 10 en p. 13.
Hervorming in het bestuur, p. 13.
Rapport 3, p. 22.
A.w., p. 23, p. 28.
Rapport 15, p. IV.
Zie de derde m.b.t. de activiteiten van de W.R. R. gestelde vraag in het Verslag van de Vaste
Commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer inzake de Begroting 1977 voor
Algemene Zaken (14100 III, nr. 6).
239. Vgl. Leemans, The Management of Change in Government, p. 35.
240. A.w., p. 33, p. 83.
241. A.w., p. 32.
242. Inside Bureaucracy, p. 160-161.
243. Leemans, Hervorming in het bestuur, p. 12.
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Rapport 13, p. 10; vgl. p. 18, p. 23-24 en p. 39.
P. 61.
P. 98.
Rapport 16, p. 161-162.
P. 124-125; vgl. hoofdstuk 9.
P. 74, p. 171 (aanbeveling c).
P. 158. Tot een verbetering van de immateriele arbeidskenmerken blijkt deze regeling echter
niet te leiden, hetgeen de Raad mede toeschrijft aan gebreken in het werkoverleg. De overheid kan stimuleren dat hierin verbetering komt (p. 74, p. 159, p. 163-164, p. 172, aanbevelingen f-h).
P. 159-163 (aanbevelingen a, b en e).
P. 162; vgl. 13955, nr. 2, p. 99.
De Raad wijst voorts in algemene zin op 'institutionele problemen', die daaruit voortkomen
dat 'marktprocessen en bilaterale onderhandelingen tussen sociale partners gevolgen
(hebben) die verder strekken dan alleen voor de direct betrokkenen. De verzelfstandiging
van de markt en de onderhandelingen bepalen in sociaal-economisch opzicht voor een
belangrijk deel de beleidsruimte voor de overheid' (Rapport 13, p. 19).
15111, nr. 2, p. 6-11; Stcrt. 26 juli 1978, nr. 143, p. 2-4.
Pluralisme en Staatsrecht, p. 27, p. 11.
A.w., p. 10. Zie omtrent de pluralisme-problematiek oak Meuwissen, Elementen van Staatsrecht I, p. 42-43 en 113-114, en Leibholz, Staat und Verbdnde.
Zie Voorstudie 6 (Internationale macht en interne autonomie), p. 4 7-56.
H. v. J. E.G. 5juli1964 (zaak 6/64), Ars Aequi,jg. 14, 1964/1965, nr. 6, p. 155 e.v. (noot
H. G. Schermers).
Vgl. Meuwissen, Elementen van staatsrecht I, p. 111-IV.
Men zou zelfs een verband kunnen leggen met het hierna te bespreken beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van investeringen, die tot de sfeer van de pluralistische machtsuitoefening behoren: vgl. VerLoren van Themaat, De Europese aspecten van de voorgestelde
Wet investeringsrekening, en Geelhoed, Economische steunmaatregelen in het Nederlandse
en Europese economische recht, p. 717-720.
Voorstudie 6, p. 52.
Zie naast de in noot 12 geciteerde oratie van Prakke, de preadviezen over 'Staatsrecht en
economische macht' van S. W. Couwenberg, J. van der Hoeven, W. K. N. Schmelzer en A.
Heertje voor de in 1975 door de Universiteit van Amsterdam georganiseerde derde staatsrechtsconferentie, Meuwissen, Elementen van staatsrecht I, p. 110-114, en Van der Zwan,
Na de smalle marges van het beleid, nu de 'dreigende' vervaging van de politieke keuzen, in
het bijzonder p. 269-271.
Staatsrecht en economische macht, p. 87, p. 111; vgl. p. 113.
Pluralisme en staatsrecht, p. 10.
A.w., p. 113-117.
Zie hoofdstuk 8; vgl. de door J. Zijlstra en B. Goudzwaard onderscheiden typen van economische politiek, die door de economische orde warden bepaald (zie Kapteyn/VerLoren van
Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese gemeenschappen, p. 277 e.v.). Vgl. oak
hoofdstuk 5 voor de verhouding tussen de politieke gemeenschap en andere gemeenschappen.
Albeda, Overheid en sociaal-economische machtsvorming, maakt de samenhang hierin zichtbaar. Van Wissen (Staatsrecht en economische macht) geeft naast een overzicht van de in
noot 19 genoemde preadviezen een korte beschouwing over machtspluralisme en machtsmonisme als feit en als norm. M.V. Polak (Pluralistische staatsleer) bespreekt de kritiek van
Harold Laski en anderen op de traditionele soevereiniteitsopvatting, die eenheid in de
gezagsuitoefening aanneemt.

Noten bij hoofdstuk 11
25. P. 117-132.
26. A.w., p. 121-122.
27. Pressiegroepen, p. 207, in: Hoogerwerf, Verkenningen in de Politiek I, p. 212-224.
28. A.w., p. 122; zie ook het rechtsvergelijkend overzicht in Scholten, De Sociaal-Economische
Raad en de ministeriele verantwoordelijkheid, p. 61-82.
29. Zippelius, a.w., p. 122.
30. Zie a.w., p. 16-17, p. 20-22 en p. 28; ook Prakkes mening dat 'hetbedrijfsleven als het ware
stukken overheidsmacht in leen (heeft) gekregen' (p. 25), wijst in deze richting, evenals zijn
hierna te bespreken soevereiniteitsbegrip.
31. Zie a.w., p. 11 en p. 12-13.
32. Aldus De Vree, Het stervensuur van Leviathan?, vooral p. 8, p. 11 en p. 22.
33. Prakke, a.w., p. 8; vgl. p. 5 en p. 10. Zie omtrent het soevereiniteitsbegrip ook Messner, Das
Naturrecht, §§ 101, 126, 128 en 129; Van Eikema Hommes,Hoofdlijnen van de geschiedenis der rechtsjilosojie, p. 62-64; dez., De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap,
p. 340-354; Meuwissen, Elementen van staatsrecht I, p. 75-79.
34. A.w., p. 8-9, waar Dooyeweerd wordt geciteerd (vgl. over <liens opvattingen ter zake hoofdstuk 6).
35. A.w., p. 9.
36. A.w., p. 10, p. 25.
37. A.w., p. 10 e.v.
38. A.w., p. 15.
39. A.w., p. 11; vgl. p. 25 en p. 27.
40. A.w., p. 13.
41. Indirecte macht over het overheidsbeleid van pressiegroepen meet zich niet met de overheid,
maar met andere politieke actoren, zoals politieke partijen, wier macht over de publieke
zaak evenzeer indirect is.
42. Vgl. Meuwissen, a.w., p. 135-139, alsmede artt. 41-52, Boek 2 B. W., het Rapport van de
commissie van advies inzake het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde
instellingen, en het voorlopig regeringsstandpunt inzake dit rapport (15300 XVI, nr. 7).
43. Die Logik des kollektiven Handelns (oorspr. titel: The Logic of Collective Action). Zie voor
een samenvatting Van den Doel, Demokratie en welvaartstheorie, p. 77-86. Van den Doel
geeft tevens empirisch onderzoek weer, dat Olsons theorie bevestigt (p. 93-95; vgl. p. 77-78).
44. A.w., p. 1, p. 63-64.
45. A.w., p. 2.
46. A.w., p. 157-158; vgl. p. 2-3 en p. 5, noot 6.
47. A.w., p. 5-6; vgl. p. 15. Van den Doel beschouwt Olson als degene die in de welvaartstheorie van de economische wetenschap een empirische staatstheorie heeft ontwikkeld
(Folia Civitatis, jg. 29, nr. 9, 25 oktober 1975, p. 2).
48. A.w., p. 8-9; vgl. Heertje, De kern van de economie II, p. 94-103; dez., Macht op de markt,
p. 462-463. In deze parafrase zijn produktie en aanbod, en producenten en aanbieders identiek verondersteld.
49. A.w., p. 49.
50. A.w., p. 13.
51. A.w., p. 15.
52. A.w., p. 12.
53. A.w., p. 86.
54. A.w., p. 32-35. Het laatste is bekend als de eerste wet van Gossen: 'het grensnut van een
goed daalt naarmate men over een grotere hoeveelheid van het goed de beschikking heeft'
(Heertje, De kern van de Economie I, p. 88).
55. T.a.p., p. 34.
56. T.a.p., p. 42-44 en 49.
57. S. Th. II. II. 66. 2. c en ad 1; vgl. over dergelijke universele rechtsbeginselen hoofdstuk 4.
58. S. Th. II. II. 66. 2. resp., ad 2, ad 3; Utz, Kommentar Recht und Gerechtigkeit, p. 523.
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3. 13955, nr. 2, p. 59-60.
4. 13955,nr.2,p.60.
5. 13955, nr. 2, p. 63, p. 66.
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11. Vgl. Zippelius, a.w., p. 122 en 128.
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PBO-kroniek, p. 546-54 7). Vanuit de vakbeweging is gepleit voor toekenning van bevoegdheden inzake investeringen (a.w., p. 54 7-548).
13. Scheltema, Raden en commissies als zelfstandige bestuursorganen, p. 344-346, in: Voorstudie
5, p. 327-363. Deze medeverantwoordelijkheid houdt geen gezagspluralisme in de hier
gebezigde betekenis in, omdat het gezag door de overheid wordt uitgeoefend.
14. Zie Maeijer, Vennootschapsrecht in beweging, p. 209. De betreffende materie is thans overgebracht naar art. 153-165 en art. 263-275 Boek 2 B. W. Art. 158. 12 en art. 268. 12 Boek 2
B. W. laten de mogelijkheid open, dat de statuten de benoeming van een of meer commissarissen aan de overheid opdragen.
15. Zie hoofdstuk 11 met noot 60.
16. P. 28-32; vgl. ook het preadvies van Schmelzer, getiteld Ekonomische macht binnen de maatschappelijke en staatkundige verhoudingen, p. 125.
17. Nota, uitgebracht door Minister H. W. van Doorn van CRM op 18 maart 1975 (13353, nr. 2).
18. Bij voorbeeld Van Haersolte/Brasz/Steenbeek, De Overheidssubsidie, p. 322-325, Wolff,
Verwaltungsrecht III, p. 255-266 en laatstelijk de preadviezen van Van der Burg en Van
Kreveld inzake subsidievoorwaarden.
19. Vgl. over de wenselijkheid van interne democratisering van maatschappelijke organisaties in de
Bondsrepubliek Duitsland Giihner, Moglichkeiten und Grenzen einer gesetzlichen Regelung
des Verbandswesens, p. 26-27.
20. Vgl. over marginale toetsing: P. Borst, Enige beschouwingen over marginale toetsing in
publiek- en privaatrecht; dez., Problemen en perspectieven van de marginale toetsing; Van der
Grinten, Marginale toetsing; Prakke, Toetsing in het publiekrecht, hoofdstuk 1.
21. HR 24 mei 1968, NJ 1968, 252, met noot G. J. Scholten, en AA 1969, p. 133-137 met een
voor het hier behandelde onderwerp belangrijke noot van W. C. L. van der Grinten.
22. Ook b.v. de uitoefening van het eigendomsrecht wordt marginaal getoetst (leerstuk van het
misbruik van recht; vgl. art. 8 Inleidende Titel Ontwerp voor een nieuw B. W., 3766, nr. 2).
23. Zie Mulder/Duk, Schets van het sociaal-economische recht in Nederland, p. 28 en p. 75-76; vgl.
VerLoren van Themaat, De wettelijke basis van de Nederlandse economische politiek op korte
en middellange termijn, vooral p. 386 en p. 394.
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24. Zie Langman, Het spanningsveld tussen de overheid en de vrije ondernemingsgewijze produktie, p. 40-41, in: Booij/Gans/Langman/Albeda/Vos, Economische orde, p. 25-49. Op grond
van een beperkte opvatting over de taak van de overheid stelt Langman zich afwijzend op
tegenover planning bij overeenkomst (p. 42).
25. Democratische planning. Albeda wijst erop dat de onzekerheid over medewerking van de
achterban het 'zwakke punt in het hele gebouw van de "plan is contract"-theorie vormt'; in
verband daarmee acht hij consensus-opbouw geboden. Deze opzet zal echter slechts kunnen
slagen als de overheid over geeigende instrumenten beschikt (zie hoofdstuk 11 met noot 105).
26. Zie voor een voorbeeld bijlage V bij het voorlopig rapport Complementair bestuur verkend
(p. 95-:i.Ol). De werkgroep die het voorlopig rapport heeft uitgebracht stelt zich kritisch op
tegenover de mogelijkheid van planning bij publiekrechtelijke overeenkomst (p. 35-36).
27. Wessel, Beleidsovereenkomsten en andere afspraken in de publieke sfeer, p. 259 e.v.
28. Wessel, a.w., p. 267.
29. A.w., p. 266.
30. Zie omtrent deze terminologie en haar historie Prakke, Pluralisme en staatsrecht, p. 22, en
Van der Burg, Sociale akkoorden, p. 209-210.
31. Van Gerven, Het economische recht van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen,
p. 304. Van Gerven vermeldt, dat de Belgische Expansiewet van 30 december 1970 in contracten tussen ondernemingen en de overheid voorziet. Volgens Van Gerven zijn echter - afgezien
van twee met Philips en Siemens voor de uitvaardiging van deze wet afgesloten overeenkomsten - geen 'vooruitgangscontracten' in de zin van deze wet bekend (p. 306, noot 10).
32. 13955, nr. 2, p. 64.
33. 13955, nr. 2, p. 38.
34. 13955, nr. 2, p. 245. Vgl. hieromtrent Mulder, Rechtsbescherming in de gemengde economische orde, p. 364-365.
35. Zie Slagter, Projectontwikkelingscontracten.
36. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, vooral p. 23, p. 226-227, p. 294-295.
37. Mulder, a.w., p. 362 en 384; zie ook <liens artikel Economische en juridische orde, p. 693.
Vgl. Donner,Nederlands bestuursrecht I, Algemeen dee!, p. 308.
38. De eenheid van het recht in het ene beginsel van het recht, dat ons met de waardigheid van de
menselijke persoon is (op)gegeven, is een facet van de oorspronkelijke eenheid, waarnaar de
geestelijke openheid van de mens verwijst. Zie over het fundamentele thema van deze 'eenheid
in veelheid' in de filosofie van Thomas van Aquino: Barendse, Intersubjectief verkeer en
lichamelijkheid.
39. Vgl. Meuwissen, Elementen van staatsrecht I, p. 77.
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