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Tweede Kamerverkiezingen 2021 | Foto: Dafinchi

Het Verkiezingscircus
door Marcel Wissenburg

De Tweede Kamerverkiezingen liggen
alweer een paar weken achter ons, maar
memorabel waren ze, ook als verkiezingen
an und für sich, zeker. De kandidatenlijst in
mijn kiesdistrict mat 58 bij 83 centimeter, en
telde 32 lijsten.1 Het stembiljet leek nog veel
groter te zijn. Het stemhokje was letterlijk te
klein om het biljet helemaal uit te vouwen
– laat staan om het in te vullen zonder dat
meegluurders een heel aardig idee kregen
van de partij waarop gestemd werd (ceterum
censeo: gordijntjes voor het stemhokje…).
Nog krakkemikkiger verliep het poststemmen (waarvoor de regels halverwege de race
werden veranderd): een uit gemakzucht
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volstrekt willekeurig gedefinieerde groep
burgers kreeg de optie af te zien van het burgerrecht op een vrije en geheime stem, en
kon ook nog eens vrolijk ongeldig stemmen
dankzij het gegoochel met enveloppen en
kaarten en biljetten – op zich een logische,
en op papier heldere, procedure, maar toch
een die doorsnee burgers nodeloos complex en (vaak te) verwarrend bevonden.
En dan maar hopen dat de post niets kwijt
raakt… Wie niet op de post vertrouwde of
naar de stembus durfde te gaan, kreeg gelukkig een tweede optie om van die akelige
vrije en geheime verkiezing af te komen: die
aardige buurman kreeg nu twee volmachten in plaats van een om mee te sjoemelen.
2

Corona maakt niet alleen menselijke slachtoffers – deze verkiezingen waren de zoveelste
druppel van een Chinese watermarteling die
laat zien hoe makkelijk het is onder het mom
van pragmatisme en paternalisme principes,
vrijheden en rechten beetje bij beetje weg te
schaven.
Maar terug naar die absurd grote kieslijsten
en stembiljetten. Terwijl het ledental van politieke partijen achteruit holt, meer dan de
helft van de kiezers zweeft of erger, en terwijl
steeds meer partijen voor een coalitie nodig
zijn, en terwijl het bij deze verkiezingen onwaarschijnlijk lastig is geworden een partij
in een kiesdistrict te laten registreren, zijn
die 37 partijen met hun honderden kandidaten in zeker opzicht prachtig nieuws.2 Toegegeven, niet alle nieuwe en micropartijen
komen even serieus over, de verkiezingen
daarmee nog meer een spektakel makend.
Maar de meeste van deze partijen, veelal
bevolkt door politieke debutanten, zijn serieus, en geloven oprecht een alternatief en
een nieuw perspectief te bieden. Evolutie,
biodiversiteit, geschiedenis van de VVD zelf
– wat valt er in te brengen tegen deze pogingen de democratie nieuw joie de vivre te geven? Zeker niet de grootte van het stembiljet.
Het klassieke argument tegen versplintering
(meestal de opmaat voor een pleidooi voor
een kiesdrempel) is dat veel partijen een land
onregeerbaar maken. Daargelaten dat de wereld nauwelijks merkt of België vandaag wel
of niet een federale regering heeft – schijn bedriegt. In tweepartijstaten zoals de VS en (tot
op zekere hoogte) het VK komen regeringen
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misschien sneller tot stand, maar gaat het getwist en gemarchandeer over elk afzonderlijk
issue in de coulissen gewoon verder. Het grote verschil met een stelsel als het onze is dat
‘het politieke proces’ hier in elk geval een stuk
beter zichtbaar is en eerlijker kan verlopen.
Maar van elk goed ding kun je teveel hebben – ook politieke diversiteit kan uiteindelijk verlammend werken. Dat geldt
in Nederland bijvoorbeeld voor de medisch-ethische kwesties en seksuele identiteit: de vrijzinnige partijen verschillen
op sociaal-economisch terrein zozeer dat
verlammende coalities met religieuze partijen moeten worden aangegaan, want,
om een bekende Marxist aan te halen, erst
kommt das Freßen, dann kommt die Moral.
Niet alleen kan te grote politieke diversiteit verlammend werken – het kan uiteindelijk ook het imago van de democratie
schaden wanneer de indruk ontstaat dat
politici alleen maar bezig zijn zich te profileren in plaats van constructieve oplossingen voor concrete zorgen te vinden.
Toch is dat onvoldoende grond, zeker voor
liberalen, om een kiesdrempel te omarmen.
Een kiesdrempel staat, voorzichtig gezegd,
op gespannen voet met de vrije en gelijke
toegang van elke burger en elke redelijke
visie tot de politieke arena. Maar misschien
is er een manier om kool en geit te sparen,
om potentieel onbegrensde diversiteit met
pragmatische overzichtelijkheid te combineren. Als we van verkiezingen toch een
spektakel maken, waarom dan niet te rade
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gegaan bij wat mijn collega-politicologen de
ultieme experts noemen in creëren van politiek spektakel: het Songfestival? Laten we
al die nieuwe, anders nauwelijks gehoorde
partijen een eerlijke kans geven zich aan het
publiek te presenteren in een voorronde. En
misschien kunnen we de opzet en uitvoering
daarvan ook beter overlaten aan de organisatoren van het Songfestival dan aan het
tandeloze besje dat de Kiesraad is geworden.

______________________________________
1.
Landelijk waren er 37 lijsten toegelaten;
en in december 2020 werden liefst 89 partijnamen geregistreerd.
2.
Een partij heeft in elk kiesdistrict (er zijn
er 20) dertig zogeheten ondersteuningsverklaringen nodig, handtekeningen die vroeger gewoon
op straat mochten worden ingezameld, maar nu in
persoon op het gemeentehuis en onder overlegging
van een identificatiebewijs moeten worden gezet.

prof.dr. M.L.J. Wissenburg is hoofdredacteur
van Liberale Reflecties en hoogleraar Politieke Theorie aan de Radboud Universiteit te
Nijmegen.
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Binnenland

Liberale concurrentie in de jaren 60
door Willem Huberts

De jaren 60 waren een rumoerige tijd in de
Nederlandse politieke geschiedenis. Door
het wegvallen van naast elkaar bestaande
structuren in de Nederlandse samenleving
konden nieuwe groeperingen zich invechten in het politiek-maatschappelijke debat.
Een voorbeeld hiervan was de oprichting
van Democraten ’66 (afgekort D’66, na 1985
D66).1 D66 pleitte voor radicale staatkundige vernieuwingen en ontwikkelde in de
loop der jaren een sociaal-liberale politieke
signatuur. En met succes: bij de eerste deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen in
1967 sleepte de kersverse partij zeven zetels in de wacht. Hierdoor werden nieuwe
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en controversiële politieke onderwerpen
geagendeerd waar reeds gevestigde partijen niet eerder mee waren geconfronteerd.
Dit gold ook voor de liberaal-conservatieve Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
(VVD). Welke posities werden publiekelijk
door VVD’ers ingenomen in de discussie
over de opkomst en het succes van D66?
Werd er slechts inhoudelijke kritiek op standpunten gegeven, of zette het electorale succes
van deze standpunten aan tot heroverweging van eigen overtuigingen in het publieke debat binnen de partij? Een historische
analyse van het VVD-partijblad Vrijheid en
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Democratie in de periode 1966-1967 schetst
een beeld van de openbare polemiek binnen
de VVD over het nieuwe fenomeen D66.

Liberale concurrentie

Liberale concurrentie is geen vreemd verschijnsel in de Nederlandse politieke geschiedenis. Rond 1870 ontstond er een
scheiding tussen de behoudende klassiek-liberale Thorbeckianen en de meer progressieve sociaal-liberale stroming, veroorzaakt
door de sociale problematiek ten gevolge
van de Industriële Revolutie. Deze verdeeldheid, veelal met betrekking tot de voorkeur
voor een minimale of actieve overheid, kreeg
tot het midden van de 20e eeuw gestalte in
de vorm van meerdere concurrerende liberale partijen.2 Het zou tot 24 januari 1948
duren tot de Nederlandse liberalen met de
oprichting van de VVD voor het eerst verenigd werden in één politieke partij, na het
samengaan van de Partij van de Vrijheid en
het Comité ter voorbereiding van een Democratische Volkspartij. De partij moest
een politiek thuis worden voor ontevreden
PvdA’ers, Partij van de Vrijheid-kiezers en
partijloze liberalen (Wessels 1981, 19-29).3
Ook bij de oprichting van D66 was sprake
van het samengaan van verschillende politieke stromingen. De partij werd opgericht door
jonge intellectuelen met uiteenlopende politieke achtergronden. Voormalige politici van
onder andere de VVD en de PvdA sloegen
de handen ineen. Ook vanuit de JOVD, de
jongerenpartij van de VVD, sloten leden zich
aan bij de nieuwe beweging (Klaassen 2000,
11). De verschillende achtergronden konden
worden verenigd door het politieke hervor-
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mingstraject dat gemeenschappelijk werd
nagejaagd. Het vermeende elitaire en verzuilde Nederlandse politieke systeem moest
een meer radicaal-democratische invulling
krijgen. De partij pleitte voor een direct gekozen minister-president en burgemeester
en dacht na over het invoeren van een referendum (Lucardie & Voerman 2015, 269).
Hoewel het sociaal-liberale karakter van D66
pas in latere jaren een robuuste vorm aannam, wordt de partij ten tijde van de oprichting in historische literatuur al getypeerd als
een “degelijke, nogal elitaire, liberale populistische partij” (Van Rossum 2010, 26-29).4

Het conflict met Hans Gruijters

Een nieuwe politieke partij ontstaat niet
in een vacuüm. Zo ook de oprichting van
D66 op 14 oktober 1966 niet. De politieke gebeurtenissen die hieraan vooraf gingen, hadden onder andere directe betrekking op de VVD. Op 10 maart 1966 besloot
D66-medeoprichter Hans Gruijters, vlak
voor de Statenverkiezingen van 23 maart,
voor zijn plek als fractievoorzitter van de
VVD Amsterdam te bedanken. Hieraan
ging een conflict vooraf tussen Gruijters en
de partijtop. Gruijters weigerde op basis van
zijn republikeinse principes de receptie ter
ere van het huwelijk tussen kroonprinses
Beatrix en Claus van Amsberg bij te wonen
(Van Kessel 2013). Gruijters was van mening
“wel wat beters te doen” te hebben (Vonhoff
2010, 138). Landelijk fractievoorzitter Edzo
Toxopeus bemoeide zich binnen de partij
intensief met onderlinge verhoudingen, zo
ook met deze affaire. Hij was van mening
dat Gruijters over de schreef ging en de partij moest verlaten. Hoewel de Amsterdamse
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VVD-fractie nog wilde bemiddelen om tot
een oplossing te komen, zag Gruijters een
afscheid van de partij als het enige logische
gevolg van de affaire (Vonhoff 2010, 138).
Ook in het partijblad bleef het conflict niet
onopgemerkt. Op 3 maart 1966 prijkte een
correspondentie tussen het hoofdbestuur
van de JOVD en het Dagelijks Bestuur op
de voorpagina. Na een spoedvergadering
was de JOVD tot de conclusie gekomen het
niet eens te zijn met de veroordelende opvattingen van het Dagelijks Bestuur. De jongerenorganisatie, onder leiding van voorzitter
Hans Wiegel, stelde dat de keuze voor bijwoning “naar liberaal beginsel” behoorde tot de
persoonlijke vrijheid. Het Dagelijks Bestuur
diende de JOVD-organisatie op haar beurt
van repliek en stelde dat bij iedere democratisch gekozen volksvertegenwoordiger
in Nederland “eerbied voor het staatshoofd
past” (Vrijheid en Democratie 3 maart 1966).
De discussie rond Gruijters’ uittreden duurde nog een tijd voort. Zo bleek de afdeling
Zaandam op een VVD-partijcongres kritiek
te hebben geuit op de handelswijze van het
Dagelijks Bestuur. De VVD “behoort ook
rekening te houden met de gevoelens van
republikeinen” (Vrijheid en Democratie 17
maart 1966). Hieruit valt op te maken dat er
stemmen binnen de partij opgingen die een
meer republikeins geluid een plek wilden geven. In de uitgave van 24 maart werd officieel
aandacht besteed aan Gruijters’ uittreden, in
een nieuwsbulletin in de marge van het blad.
Gruijters stelde zich niet meer te kunnen vinden in de mate van conformiteit binnen de
partij. Fractievoorzitter Toxopeus’ reactie was
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Hans Gruijters 1975 | Nationaal Archief

niet mild. Hij stelde dat het Bestuur op geen
moment om conformiteit heeft gevraagd.
Gruijters zou ten opzichte van de constitutionele monarchie “voor een man, die op een
bepaalde plaats is gesteld tekortgeschoten”
zijn (Vrijheid en Democratie 24 maart 1966).
Op 31 maart 1966 diende Antonie Willem
Abspoel zich aan in het debat. Hij was een
van de hoofdrolspelers in het politieke debat in het partijblad, aangezien hij wekelijks politieke commentaren publiceerde in
Vrijheid en Democratie. Abspoel, benoemd
tot VVD-erelid in 1973, was in 1966 redacteur van het blad alsmede politiek redacteur
voor het Algemeen Handelsblad. Ook is hij
een aantal jaren hoofdredacteur geweest
van het partijblad. Daarnaast onderhield
hij zeer nauwe contacten met prominente VVD’ers als Pieter Oud (Dijkstra 1999).
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In een paginagrote politieke nabeschouwing van de hand van Abspoel betoogde
hij dat het conflict “noodlottig” had kunnen
zijn voor het resultaat van de Statenverkiezingen die net voorbij waren. De partij was
“door het oog van de naald gekropen”, en had
ondanks “een tweespalt op een zo gevoelig
punt” dat “publiekelijk is uitgevochten” toch
een acceptabel resultaat geboekt (Abspoel 31
maart 1966). De republikeinse speerpunten
van D66 bleken zelfs voor zijn oprichting
de oorzaak van tweespalt in de VVD. Daarnaast werd het aangestipt als een electorale
bedreiging. Na de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen in juni kwam Gruijters
weer ter sprake in een artikel afkomstig van
de Amsterdamse VVD-afdeling. Gruijters
zou een “onjuiste” conclusie hebben getrokken dat er geen plek was bij de VVD voor
een republikeins geluid. Ook zou hij zich
daarna op “rancuneuze wijze” hebben opgesteld tegenover de VVD, en de indruk
hebben gewekt dat progressieve jongeren
“geen politiek onderdak in de VVD kunnen
vinden”. De Amsterdamse fractie was vooral
bezorgd dat dit conflict haar een substantieel
aandeel van jonge kiezers heeft doen verliezen (Vrijheid en Democratie 10 juni 1966).

Het Initiatiefcomité ’66

Het bleef een tijd stil in het partijblad rond
Gruijters en de beweging die hij mede zou
oprichten. Dit veranderde in september, toen
het Initiatiefcomité ’66 waar de partij D66
uit voortvloeide, zich aandiende. Abspoel
wijdde een politiek commentaar aan de
kersverse beweging. In het artikel ‘Kwaal en
middel in de staatkunde’ gaf hij een uitgebreide, liberaal ingestoken beschouwing van
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de geopperde staatkundige vernieuwingen.
Het Initiatiefcomité werd in de inleiding
ietwat gebagatelliseerd. Abspoel stelde dat
“nieuwe partijtjes altijd als paddenstoelen
uit de grond schieten” voor verkiezingen, en
“daarna is de overgrote meerderheid weer
geruisloos verdwenen”. Toch vond hij dat
het Initiatiefcomité hier niet direct toe gerekend kon worden: “zij richt zich niet op een
beperkt belang, maar komt met een aantal
algemene desiderata”. Hier hield de mildheid van het betoog echter op. Hij vervolgde zijn betoog met een kritisch commentaar
op het districtenstelsel enerzijds, wat “met
goede reden te gronde is gegaan in 1917‘18”. Anderzijds werd de gekozen minister-president onder vuur genomen. Dit zou
“een typische studeerkameropzet” zijn, die
“op papier aardig loopt maar in de praktijk
een grote mislukking wordt”. Abspoel riep
liberalen op om zich “nimmer door vrees
en paniek” te laten leiden tot “aanvaarding
van onvoldoende doordachte systemen”
(Abspoel 23 september 1966). Abspoel bleek
van mening dat de VVD niets te winnen had
bij overname van dergelijke standpunten.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

Op 14 oktober 1966 besloot het Initiatiefcomité ’66 tot de oprichting van de Politieke
Partij Democraten 66, ofwel D66. Deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van
15 februari 1967 was de logische vervolgstap. In november begon dit gegeven door te
dringen in het VVD-partijblad, nadat D66
door de Kiesraad in het kiesregister werd
ingeschreven. Abspoel ging in zijn rubriek
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in op de vele “partijtjes” die zich aandienden in de aanloop naar, en hun vaak kansloze deelname aan deze verkiezingen. Hij zag
een paradox in de specifieke aanmelding van
D66. Deze pleitte voor een stelsel van minder partijen, terwijl het nu zelf de “zoveelste”
nieuwe partij was. Daarnaast beschuldigde
hij onder andere Gruijters van een arrogante
houding op basis van diens opmerking dat
wanneer D66 “slechts vier zetels” zou behalen, hij voor directe ontbinding van de groep
zou pleiten (Abspoel 4 november 1966). De
confronterende houding van de invloedrijke
redacteur bleek niet bij alle lezers even goed
te vallen. In een ingezonden opinieartikel
diende een VVD-lid uit Den Haag hem van
repliek. Hij zag niet in waarom D66, wanneer deze zich aandient als nieuwe partij,
als paradoxaal moet worden getypeerd. Het
oprichten van een nieuwe partij was een situatie waarbij “een doel het middel heiligt”
(Vrijheid en Democratie 9 december 1966).
Hoe anders was het geluid bij het jaarlijkse
congres van de JOVD. Hans Wiegel opende
dit congres met een rede over de noodzakelijke hervormingen en het functioneren van
de Nederlandse democratie. Hieruit bleek
dat Wiegel geen voorstander was van de
hervormingen die D66 najoeg. Wiegel was
van mening dat het binnen de kaders van
het “huidige politieke systeem” mogelijk was
deze hervormingen te bewerkstelligen. Ook
“betreurt” hij het feit dat de standpunten van
D66 “niet op essentiële punten verschilt van
de programma’s der andere partijen”. Interessant is dat de JOVD de “verontrusting” uitsprak dat de partij zich tussen PvdA en VVD
zal opstellen, en dat er “geen enkele behoefte”
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was aan “versplintering in het liberale kamp”.
Dat de JOVD het nieuwe liberale geluid en
de aantrekkingskracht hiervan op jongere
kiezers serieus nam als electorale bedreiging
bleek ook uit de debatten die het organiseerde met D66.5 Dit stond in schril contrast
tot de reactie van prominente VVD’ers als
medeoprichter Pieter Oud, die een publiekelijk televisiedebat juist uit de weg ging
(Vrijheid en Democratie 7 oktober 1966).

Reactie op de verkiezingsuitslag

Op 15 februari 1967 vonden vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats na
de val van het kabinet-Cals. Ondanks fors
zetelverlies bleef de KVP de grootste partij met 42 zetels, gevolgd door de tevens
verliezende PvdA met 37 zetels. De VVD
werd de derde partij met 17 zetels, een stijging van slechts één zetel ten opzichte van
de verkiezingen in 1963. De nieuwkomers
zouden de verkiezingsuitslag tekenen, met
grote winsten voor D66 (zeven zetels) en de
Boerenpartij (van drie naar zeven zetels).
Ook voor de VVD stond de uitslag in het teken van de opkomst van D66. In de periode
na de verkiezingen zat de VVD aan tafel bij
de kabinetsformatie. Desondanks ging de
aandacht in het partijblad uit naar de nieuwe
winnaars. Dit begon direct in de eerste uitgave van 17 februari waarin redacteur Abspoel
een commentaar over de uitslag schreef. Hij
gaf aan dat het stuk is geschreven “in de nacht
na de verkiezingsuitslag, een half uur na het
bekend maken van de officieuze einduitslag”.
Hij duidde de uitslag als een “onmiskenbaar
groot succes” voor D66, waaraan “ook de
VVD enig verlies heeft geleden”. Toch was
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zijn eerste inschatting dat “de PvdA, de Boerenpartij en de KVP meer stemmen dan de
VVD aan deze nieuwe groepering hebben
moeten afstaan” (Abspoel 17 februari 1967).

uit blijkt dat Abspoel na het gebleken succes
het unieke karakter van de agendapunten
van D66 in twijfel trok, en het beschouwde als van origine liberaal gedachtengoed.

Het fenomeen D66

Abspoel beargumenteerde tevens dat een
van de gebreken van D66 was dat het geen
“beginselpartij” was: er miste een ideologie.
Waar het liberalisme en het socialisme “mondiaal bekende en erkende beginsel-stromingen” waren met verkiezingsprogramma’s
die hieruit voortkwamen, was “D’66 zulk
een beginsel-stroming niet”. Hij typeerde de
partij eerder als een “beperkt, incidenteel
doelverband” (Abspoel 24 februari 1967).
Tweede Kamerlid Henk Vonhoff deelde deze
mening. Hij stelde in een kennismakingsartikel voor aangetreden Tweede Kamerleden
dat “D’66 ongetwijfeld frisse ideeën heeft”,
maar “ze hebben geen politieke ideologie, ze
zijn te vluchtig” (Vonhoff 24 februari 1967).

Ook de week erop, nadat het stof was neergedaald, stond het partijblad grotendeels in het
teken van D66 en hoe de verkiezingswinst uit
te leggen viel. Partijleider Toxopeus schreef
hierin een brief aan alle lezers. Hij betoogde dat uit de verkiezingsuitslag was gebleken
dat “een groeiend aantal kiezers zich minder
gebonden voelt aan een bepaalde partij dan
vroeger”, wat “de ‘gevestigde partijen’ een
schok” opleverde. De VVD hoorde volgens
Toxopeus ook bij deze “gevestigde” partijen.
De doelstelling van D66 “spreekt aan”. Hij
wijdde daarnaast een substantieel gedeelte
aan jongeren, waarvan hij erkende dat er een
deel was kwijtgeraakt aan de nieuwe beweging. “Oppassen is de boodschap”, zo riep
Toxopeus op (Toxopeus 24 februari 1967).
Ook Abspoel gaf zijn interpretatie van de
verkiezingsuitslag. Hij prees allereerst de
stabiele positie van de VVD in het Nederlandse partijbestel. Bij een politieke storm,
waartoe hij “de jonge D’66-beweging die
als een komeet tevoorschijn schoot” rekende, wist de VVD zich staande te houden en
zelfs een zetel te winnen. De verandering van
de partijstructuur waar D66 voor streed is
echter niet nieuw, zo beargumenteerde hij.
Men zou dit “in hun programs door de jaren heen” al terugzien bij liberalen en vrijzinnigen. Hervorming van de partijstructuur
zou iets zijn waar de VVD “altijd naar heeft
gestreefd” (Abspoel 24 februari 1967). Hier-
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De focus op D66 maakte dat meerdere
VVD-leden de week erop brieven naar het
partijblad stuurden.6 In een gebundelde
bespreking van deze reacties gaf Abspoel
commentaar op de brieven. Een van de leden pleitte ervoor om “op zijn minst contact
te zoeken” met D66, omdat zij “weinig of
niets afwijken van onze liberale opvattingen”. Abspoel moest erkennen dat “de partij
‘in’ is bij jongeren” en hij er “niet aan twijfelt dat de groep D’66 en de VVD in de Kamer menigmaal gelijk op zullen trekken”.
Maar de speerpunten van het districtenstelsel en de gekozen minister-president waren te bezwaarlijk (Abspoel 3 maart 1967).
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Het Liberaal-Democratisch Centrum, toentertijd een aan de VVD gelieerde pressiegroep, vond een weloverwogen reactie op
D66 een vereiste. Het organiseerde hierom
een vergadering over het functioneren van
de Nederlandse democratie waarbij ook
D66-vertegenwoordigers welkom waren.
Hans Wiegel, op dat moment nog in afwachting van een Kamerzetel als veelbelovend jong VVD-lid, leidde de vergadering
in. Wiegel noemde de verkiezingsuitslag
“opmerkelijk”, en sprak van een “storm” die
aan het politieke leven is blootgesteld. Hij
bleek voorzichtig complimenteus over D66.
Hun “ongelooflijk goede resultaat en propaganda” viel te constateren “zonder het met
de doelstellingen van de partij eens te zijn”
(Vrijheid en Democratie 10 maart 1967).
Maar al snel distantieerde hij zich van de
partij. Wiegel beargumenteerde dat de
“confessie geen goede basis is voor een politieke partij”. Op basis van hetzelfde geloof
kon een politicus tot sterk verschillende,
maar even steekhoudende standpunten komen. Praktische politiek viel dan niet meer
te bedrijven. Dit laatste behoorde volgens
Wiegel voor de VVD en de PvdA wel tot
de mogelijkheden. Als bezwaar tegen D66
voerde hij aan dat deze partij “eigenlijk uitgaat van een soort geloof, een geloof in de
gekozen minister-president, een geloof in
het districtenstelsel”. Wiegel stelde hiermee
D66 gelijk met de politieke onwerkbaarheid
van de confessionele politieke partijen van
dat moment. D66 was ‘te streng in de leer’,
waardoor het de onhaalbaarheid en de vele
haken en ogen van zijn plannen niet meer inzag (Vrijheid en Democratie 10 maart 1967).
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Wiegel, inmiddels net JOVD-voorzitter af,
stond nog dicht bij de jonge liberalen. Hij zag
een “gewichtige taak” weggelegd voor jongeren: “hun partijleiders aanzetten tot hervormingen”. Hierbij was niets onbespreekbaar,
ook het kiesstelsel niet. Hoewel hij niet zo
ver wilde gaan als D66, en opperde dat het
hervormen van het kiesstelsel niet direct
zal leiden tot andere partijvorming, was hij
toch van mening dat “geen enkel kiesstelsel
ideaal” is en dat een staatscommissie nuttig zou kunnen zijn (Vrijheid en Democratie 10 maart 1967). In zekere mate is hierin
een normalisering van en toenadering tot
bepaalde D66-punten in het VVD-gedachtegoed te bespeuren. De verkiezingsuitslag
gaf stof tot nadenken, en Wiegel zag dat
de boodschap van D66 in het bijzonder bij
jongeren aansloeg. Door zich te richten op
die groep kiezers en open te staan voor een
meer gematigde roep om staatkundige vernieuwing, probeerde hij tegemoet te komen
aan de opdoemende electorale concurrentie.
Zowel de oproep tot luisteren naar jongeren,
als het besef dat de VVD werk moest gaan maken van deze nieuwe politieke thema’s, werd
breed gedragen. Dit blijkt uit de uitspraken
van Toxopeus, Wiegel en Abspoel. Laatstgenoemde stelde zelfs dat als de VVD niet naar
een “conservatieve, oud liberale oppositiepartij wil afzakken”, zij de “vernieuwingsdrang”
die in D66 tot uiting was gekomen en die
“binnen de VVD ook terdege leeft”, de ruimte moest bieden (Abspoel 17 maart 1967).

Kritiek en toenadering

De politieke punten die D66 zou agenderen
bleken al voor de officiële oprichting in 1966
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Fractievoorzitters Den Uyl en Wiegel 1972 | Nationaal Archief

tot verdeeldheid te leiden binnen de VVD, te
zien aan het conflict tussen Gruijters en zijn
republikeinse opvattingen enerzijds en het
Dagelijks Bestuur anderzijds. Ook ten tijde
van de officiële oprichting van D66 vond de
VVD het lastig om in te schatten hoe groot de
electorale bedreiging van de nieuwe liberale
concurrentie zou zijn, en hoe hier eventueel
mee omgegaan moest worden. Er kwam inhoudelijke kritiek op de concrete plannen van
D66. Ook werden er publiekelijk zorgen geuit
over de aantrekkingskracht van de partij voor
voornamelijk jonge en meer progressief of
republikeins ingestelde liberalen. De welwillendheid om te leren van en te luisteren naar
D66 kwam vooralsnog voort uit de JOVD.
Na de verkiezingswinst van 1967 bleek in
het VVD-partijblad veel aandacht uit te gaan
naar het politiek becommentariëren van de
verrassende uitslag. Er is een combinatie van
kritiek en voorzichtige toenadering te bespeuren in de bijdragen aan het partijblad.
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Speerpunten van D66 zoals de gekozen minister-president en burgemeester werden
nog steeds als onhaalbaar en onwenselijk
beschouwd. Wel is te zien dat de roep om
dialoog binnen de partij, zeker met betrekking tot het hervormen van het Nederlandse partijstelsel, niet alleen aan legitimiteit,
maar ook aan electorale noodzaak had gewonnen. Hoewel de VVD in 1967 een zetel
erbij had gewonnen, zag men de gevestigde
partijen KVP en PvdA grote verliezen lijden nu jongeren de overstap maakten. Uiteindelijk pleitte Hans Wiegel in de nasleep
van de verkiezingen zelfs voor een eventuele
staatscommissie voor systematische hervormingen. Deze roep tot hervormingen leidde
in de nasleep van de verkiezingen van 1967
echter nog niet tot concrete voorstellen. Hoe
dan ook was van negeren van D66 geen sprake, te zien aan het feit dat zowel partijprominenten als partijleden zich in het partijblad
mengden in het debat. Aan bestaansrecht
voor twee concurrerende liberale partijen
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blijkt in Nederland nog steeds geen gebrek te
zijn. Na de Tweede Kamerverkiezingen van
2021, met winst voor zowel de VVD als D66
en met een samenwerking in het verwachte
kabinet-Rutte IV op komst, blijkt wederom
dat beide partijen nog niet weg te denken
zijn uit het Nederlandse politieke firmament.
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Tweede Kamerverkiezingen 2021
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Vertekenende beelden. Verkiezingsuitslag 2021
door Bert van den Braak

Zwaar verlies van links, verdere fragmentatie,
toenemende onvrede, behoud van vertrouwen, opkomende partijen ter rechterzijde,
succesvolle campagnes, relatieve stabiliteit,
coronaverkiezingen. Het zijn zo maar wat
etiketten die op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zijn te plakken. Bij die
veelheid van beelden kan al snel vertekening
ontstaan, want de vraag is hoe verschuivingen precies moeten worden geïnterpreteerd.

van. In 1977 won de PvdA bijvoorbeeld tien
zetels en leek zij de grote winnaar, maar herstelden tegelijkertijd CDA (dat voor het eerst
als zodanig meedeed) en VVD hun parlementaire meerderheid. Dat was cruciaal
voor de formatie, omdat het CDA zich er in
zijn onderhandelingen met de PvdA steeds
van bewust was dat er een alternatief was. De
PvdA veronachtzaamde dat. Het resulteerde
uiteindelijk in het kabinet-Van Agt/Wiegel.

Nu zijn er na de meeste verkiezingen verschillende interpretaties van de uitslag. Historisch gezien zijn daar goede voorbeelden

In 2003 verloor D66 (opnieuw) en leek die
partij uitgeschakeld voor regeringsdeelname, maar nadat opnieuw een formatie van
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CDA en PvdA was misgelopen, bleek D66
toch bereid mee deel te nemen aan een
kabinet (Balkenende II). In 2010 verhinderde het zware verlies van het CDA niet
dat die partij uiteindelijk sterk werd vertegenwoordigd in het eerste kabinet-Rutte.
De machtsverhoudingen worden als regel pas goed zichtbaar in de formatie. Er
blijken vrijwel altijd verscheidene opties
voor het vormen van een coalitie te zijn.
Meestal worden die pas duidelijk nadat
bepaalde opties toch onmogelijk zijn gebleken. Een uitzondering was 2012 toen
VVD en PvdA tot elkaar ‘veroordeeld’
werden, maar die handschoen toen samen
ook verrassend positief en snel oppakten.
Aan de uitslag van maart vallen een aantal
zaken op. De vier regeringspartijen hebben
het gezamenlijk goed gedaan. Dat een zittende coalitie per saldo stabiel blijft (zelfs
lichte winst) kwam sinds 1998 niet meer
voor (in 2012 wonnen VVD en CDA per
saldo twee zetels, maar voormalig gedoogpartner PVV werd afgestraft met een verlies
van negen zetels). Wel zijn er – bijna onvermijdelijk – verschuivingen in de krachtsverhoudingen tussen de coalitiepartijen. Nu
in de vorm van winst van D66 (plus vijf),
lichte winst van de VVD (plus een) en verlies van het CDA (min vier). De verkiezingen van 1986 gaven in dat opzicht een veel
ingrijpender beeld te zien (het CDA won
negen zetels en de VVD verloor er negen).
Het zetelbehoud van de coalitie duidt al op
enige stabiliteit, dat is evenzeer zo als we kij-
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ken naar het aantal zetels dat van kleur veranderde. Dit jaar waren dat er 21, maar in 2002
maar liefst 46 en in 1994, 2006, 2010 en 2017
respectievelijk 34, 31, 34 en 38. De winst van
D66 is eveneens bijzonder. De ‘tweede’ regeringspartij verloor bijna altijd, met de PvdA
in 2017 als meest dramatische voorbeeld. Alleen Bolkestein wist in 1998 een rol als tweede in de coalitie voor de VVD om te zetten
in zetelwinst (toen zeven zetels). Daarvoor
was er alleen in 1977 winst voor alle regeringspartijen (negen zetels). Voor D66 was
het beeld in het verleden zelfs dramatisch:
in 1982 van 17 naar 6, in 1998 van 24 naar
14, in 2003 van 14 naar 7 en in 2006 van 7
naar 4. ‘Regeren is halveren’, heette het lang.
De verschuivingen bij de afgelopen verkiezingen vonden in weer belangrijke mate
binnen de ‘blokken’ plaats. Wisseling van
kiezersgedrag kan weliswaar niet als een
eenvoudig rekensommetje worden gezien,
want de uitwisseling van kiezers tussen partijen is veel complexer. Niettemin zijn de
verschuivingen zoals meestal het grootst
tussen verwante partijen. Zo haalde D66 per
saldo kiezers weg bij GroenLinks en zag de
PvdA in de laatste fase van de verkiezingsstrijd eveneens haar lichte winst verdampen door onverwacht sterkere groei van
D66. De sterke campagne van Sigrid Kaag
speelde daarbij ongetwijfeld een grote rol.
Hoewel er allerlei kanttekeningen zijn te maken bij een links-rechts-indeling van partijen
valt te constateren dat links als geheel slechts
licht verloor, en dat ondanks nieuw verlies
van de SP. Nieuwkomers Volt en BIJ1 worden
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daarbij tot ‘links’ gerekend. In 2017 hadden
partijen ter linkerzijde samen 64 zetels en nu
zijn dat er 63. Met de komst van Volt en BIJ1
en eerder van DENK – over het ‘linkse’ karakter van die partij valt te twisten – is de daar
al bestaande versplintering nog vergroot.
Ter rechterzijde was, naast de stabiliteit van
de VVD, de lichte groei van partijen aan de
rechterflank opvallend. Die winst ging eveneens gepaard met verdere versplintering. De
PVV verloor drie zetels, maar FVD won er
zes en nieuwkomers JA21 en BBB behaalden
respectievelijk vier zetels en één zetel. De
rechterflank steeg zodoende van 22 naar 29
zetels. JA21 lijkt daarbij vooralsnog de meest
constructieve partij en zou dichter tegen het
centrum kunnen zitten dan mogelijk gedacht.
Het gehele (constructieve) centrum beschikt
nog altijd over een ruime meerderheid, zelfs
als bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en
DENK daar niet toe worden gerekend. De
trend dat de ‘traditionele’ middenpartijen
(inclusief D66) verzwakken, zette echter nog
wel enigszins door vanwege het forse verlies
van het CDA, waar slechts een zetelwinst
voor de VVD tegenover stond. Het centrum
(VVD, D66, CDA, PvdA) heeft nog 82 zetels over. In 2017 waren dat er 80, maar in
1977, 1986 en 2003 respectievelijk 138, 142
en 124. In 2012 hadden de vier samen nog
104 zetels; een zeer ruime meerderheid dus.
Waren het ook coronaverkiezingen? De
vraag is uiteraard in hoeverre de coronacrisis
bij de nieuwe machtsverdeling een rol heeft
gespeeld. Niemand zal ontkennen dat het
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voor velen vertrouwenwekkende leiderschap
van Mark Rutte de VVD geen windeieren
heeft gelegd. Critici zullen daar tegenover
stellen dat de winst – ondanks die rol in de
crisis – wel erg gering was. Dat een zittende
premier zijn partij voor de vierde keer op rij
tot grootste weet te maken en voor de derde
keer tot winst bracht (in 2017 verhinderde
verlies niet dat de VVD de grootste bleef)
is een prestatie van formaat. Zij is bovendien uniek in de parlementaire geschiedenis.
De door FVD tegen het coronabeleid gevoerde campagne heeft ongetwijfeld bijgedragen
aan het succes van die partij. De voorkeurstemmen voor Wybren van Haga lijken dat
te onderstrepen. Wat dat voor de langere termijn betekent, is ongewis. Het is waarschijnlijk dat een corona-effect een volgende keer
niet optreedt, maar de gedachte dat FVD en
JA21 in veel opzichten ‘communicerende
vaten’ zullen zijn, is evenmin gek. Veel zal
uiteraard afhangen van hun opstelling in de
Tweede Kamer, maar dat er inclusief de PVV
ter rechterzijde van de VVD potentieel een
zetel of 30 ligt, lijkt duidelijk. Bij de vorige
verkiezingen waren dat er zes à zeven minder.
Aangezien bij dat deel van het electoraat veel
wantrouwen in de zittende macht zit, zal het
niet eenvoudig zijn om daar terrein terug te
winnen. Het is ook te simpel om te denken dat
bijvoorbeeld alleen een (nog) strenger migratiebeleid – voor zover daar al ruimte voor is –
dat wantrouwen kan wegnemen. Een helder,
zelfverzekerd en sociaalverantwoord beleid
biedt waarschijnlijk meer perspectief. Of simpel gezegd: een succesvolle regeringspolitiek.
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Campagne VVD | FotografiekB

De verkiezingsstrijd was lange tijd een strijd
in en tussen het midden. Het CDA had een
spilpositie en vaak stond de vraag centraal of
CDA en VVD samen tot een meerderheid
konden komen. Als dat niet zo was, dan was
het CDA ‘veroordeeld’ tot een coalitie met
de PvdA. Soms was daarbij sprake van veel
tegenzin (het duidelijkst in 1981), soms iets
minder (1989 en 2007), maar hartelijk en blijvend was de samenwerking nimmer. Vanaf
2002 waren vrijwel altijd drie partijen nodig
voor een coalitie en in 2017 zelfs vier. 2012
was in dat opzicht de uitzondering. Ook nu is
een brede coalitie (vier of zelfs vijf partijen)
de bijna onvermijdelijke uitkomst, in elk geval als het om een meerderheidskabinet gaat.
De verkiezingen maken enerzijds voortzetting van de coalitie van Rutte III mogelijjk,
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maar inmiddels zijn er zoveel problemen
ontstaan, dat de kans daarop klein lijkt.
Een combinatie met VVD en D66 als motorblok is daarna het meest waarschijnlijk.
De grotere versplintering na de verkiezingen maakt het vormen van een hechte
meerderheidscoalitie lastig, maar lijkt meer
mogelijkheden te bieden voor een lossere
coalitie (of zelfs minderheidskabinet) dat
ad hoc-akkoorden sluit om op specifieke
terreinen tot een meerderheid te komen.
Dat is denkbaar, maar ook wankel. Het vormen van een stabiel meerderheidskabinet,
dat ook in de Eerste Kamer op voldoende
steun mag rekenen, heeft veruit de voorkeur.
De verkiezingen leverden een gefragmenteerde Tweede Kamer op, met vooral veel kleinere fracties. Het is goed dat diverse meningen
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een plek in het parlement vinden, maar een
goede werkwijze en mogelijkheden tot werkverdeling is ook in het belang van de kiezers.

moeten zorgen. Met 17 fracties zal die betere
werking bepaald niet vanzelf groter worden.

Aan gedwongen blokvorming, bijvoorbeeld
door een hogere kiesdrempel, kleven bezwaren; net zozeer als er overigens bezwaren
zitten aan een verzwakt parlement, waarin moeilijk meerderheden zijn te vinden.
Of, en zo ja, welke les in dat opzicht uit de
uitslag moet worden geleerd, is nog onduidelijk. Instrumenten zoals voorgesteld door
de staatscommissie-Remkes (denk aan het
terugzendrecht) kunnen bijdragen aan betere werking van het parlementair stelsel,
maar het zijn uiteindelijk partijen, fracties
en individuele Kamerleden die daarvoor

Bert van den Braak is verbonden aan het
Montesquieu Instituut en bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en
parlementair stelsel aan de Universiteit
Maastricht.

Campagne D66 | FotografiekB
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Opinie

De Wet regulering sekswerk.
Een keurige uitwerking van een slecht idee
door Martijn Bolkestein

Op de valreep van de vorige Kamerperiode diende staatssecretaris Ankie Broekers-Knol een wetsvoorstel in voor de regulering van sekswerk. Hiermee kwam zij een
afspraak uit het regeerakkoord na waar de
christelijke partijen om hadden gevraagd.
De Wet regulering sekswerk is bedoeld om
prostituees beter te beschermen tegen misbruik. Prostituees worden volgens deze wet
verplicht zich te registreren bij de overheid,
nadat een ambtenaar hun zelfredzaamheid
heeft beoordeeld. Maar terwijl de wet juist is
bedoeld voor prostituees, blijken die daar zelf
niets voor te voelen. Ook de Raad van State
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vindt verplichte registratie een slechte maatregel, die de veiligheid van prostituees eerder verslechtert dan verbetert. Over de wet
wordt al lang gediscussieerd. En met reden.

Een morele discussie helpt niet

De discussie over de bescherming van prostituees tegen geweld en uitbuiting is verworden tot een morele discussie over betaalde seks. Dat is jammer en kwalijk, want
het bestrijden van geweld en uitbuiting is
belangrijk. Het is een probleem dat vraagt
om (meer en betere) praktische oplossingen. De misstanden in de prostitutie zijn
reeds strafbaar: dwang, dreiging, geweld
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en uitbuiting zijn geen nieuwe begrippen
in het Wetboek van Strafrecht en niemand
stelt deze ter discussie. En hoewel herformulering van sommige wetten kan helpen
om deze scherper en helderder te krijgen
– en daarmee de vervolging efficiënter – is
ook dit nauwelijks een moreel dilemma.
De voorstanders van verplichte registratie
voor prostituees betogen dat bij betaalde
seks ‘altijd sprake is van dwang’: ofwel daadwerkelijk, ofwel door intimidatie en dreigementen, ofwel door de omstandigheden. Op
de vraag of een prostituee die plezier heeft
in haar werk dit moet worden verboden,
is het antwoord: het is onbestaanbaar dat
zij daaraan plezier beleeft; als je beter kijkt
zie je altijd een achtergrond van armoede of van misbruik.1 Prostituees vinden de
seks met hun klanten niet fijn, anders zouden ze er immers geen geld voor vragen.
Het is verleidelijk op deze argumenten een
weerwoord te formuleren. Wat is er leuk aan
seks? Klopt het dat (zoals een Ierse schrijver zei) “alles in het leven draait om seks,
behalve seks, dat draait om macht”? Hoe
zit het met die machtsverhouding en wat is
dan keuzevrijheid? Is dit de vrijheid van een
prostituee om met haar lichaam te doen wat
zij wil? Of de dwang die op haar wordt uitgeoefend door haar omgeving? En als zij geld
vraagt voor seks, heeft dan (uitgezonderd de
fiscus) de overheid daar iets mee te maken?
Dit zijn fundamentele dilemma’s, die aan de
orde komen in de literatuur, lectuur, kroeg
en Tweede Kamer. Maar deze aansprekende
morele discussie moet het vinden van oplossingen voor het bestrijden van misstanden
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niet in de weg staan. Die misstanden zijn
schrijnend. De slachtoffers hebben weinig
aan een discussie over seksuele mores. Wel
zijn zij gebaat bij goede opsporing en vervolging van misbruik.

Zelfredzaamheid

Het uiteindelijke doel van de registratie van
prostituees is het bevorderen van hun zelfredzaamheid. Niet dat registratie op zich
hieraan zou bijdragen. Doel is het sekswerk
voor te behouden aan zelfredzame prostituees. Minder zelfredzame prostituees worden – na een gesprek met een beoordelende
ambtenaar – afgewezen en mogen van de
overheid geen seks hebben in ruil voor geld.
Zelfredzaamheid is voor prostitutie een eufemisme. Voor prostituees bestaat het werkende leven uit het aangeven van grenzen en het
afwegen van heel persoonlijke risico’s. Als iemand – een klant of een exploitant – over die
grenzen heengaat, is daar doorgaans niemand
getuige van. Het idee om te streven naar zelfredzaamheid is in principe dus goed. Maar
gaat verplichte registratie daaraan bijdragen?
In Duitsland werd verplichte registratie van
prostituees een aantal jaar geleden ingevoerd.
Het blijkt inmiddels dat slechts één op de
zeven zich daadwerkelijk heeft geregistreerd.
Dit deel is beoordeeld als zelfredzaam en
werkt legaal. Het overige deel werkt thans
illegaal.
Voor illegaal werkende prostituees nemen de
mogelijkheden om zelfredzaam te zijn juist
af. Bij misbruik zullen zij minder geneigd
zijn naar de politie te gaan. Voor verplichte
registratie geldt: baat het niet, schaden doet
het zeker.
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Opsporing en vervolging

Gebrek aan zelfredzaamheid is een groot
probleem bij de opsporing en vervolging
van misstanden in de prostitutie. Bewijzen van misbruik bestaan meestal slechts
uit getuigenverklaringen van slachtoffers.
Deze slachtoffers spreken niet altijd goed
Nederlands, wisselen vaak van verklaring
en trekken deze soms op een later moment weer in. Het Openbaar Ministerie
beschrijft misbruik in de prostitutie daarom als een ‘haaldelict’: zij moeten actief eropuit gaan en meer bewijzen verzamelen
dan alleen de verklaringen van slachtoffers.
Opsporing en vervolging vergen daarom
veel capaciteit. In de afgelopen regeerperiode is het budget voor de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel
(AVIM) van de politie verhoogd met tien
miljoen euro per jaar. Voor een gemeente als Den Haag maakt het extra geld een
uitbreiding mogelijk van een team van 30
naar 33 politieagenten. Paradoxaal genoeg
zijn de cijfers over opsporing en vervolging helemaal niet zo slecht. Maar liefst 60
procent van de opsporingsgevallen leidt tot
strafrechtelijke vervolging en daarvan leidt
ruim twee derde deel tot een veroordeling.
Die percentages liggen voor veel andere
misdrijven een stuk lager. Maar omdat er
zelden aangifte wordt gedaan, is onbekend
hoeveel gevallen van misbruik er zijn in de
prostitutie. De cijfers suggereren dat alleen
de meest kansrijke zaken worden vervolgd.

Gegevensbescherming

Terwijl verdere uitbreiding van de AVIM voor
de hand ligt, zijn er ook verbeteringen denkbaar die de politie in staat stellen met de huiLIBERALE REFLECTIES | mei 2021

dige bezetting meer te doen. De politie moet
zelf eropuit gaan om gegevens te verzamelen
en slachtoffers te identificeren. Zulke gegevens kunnen signalen zijn van collega’s die zij
hebben opgepikt en vastgelegd in een computersysteem, maar ook advertenties op websites bevatten vaak aanknopingspunten om
verdachte omstandigheden te onderzoeken.
De mogelijke slachtoffers – die vaak (nog)
geen aangifte hebben gedaan – maar ook
de mogelijke daders – hebben daarbij recht
op privacy. De privacywetgeving is complex
en niet altijd eenduidig. De politie moet bij
de registratie vragen beantwoorden als: is
de AVG van toepassing of de Wet politiegegevens? Vallen de persoonsgegevens onder een geheimhoudingsplicht en zo ja, kan
deze worden doorbroken? Is voldaan aan
het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit? Het leidt tot wat in jargon ‘handelingsverlegenheid’ wordt genoemd: uit
angst de privacywet te overtreden worden
signalen van misbruik vaak niet vastgelegd
en dus ook niet opgespoord. De politiek
heeft het de politie niet makkelijk gemaakt.
Die handelingsverlegenheid blijkt vaak gerechtvaardigd, want de privacywetgeving
gaat verder dan men zou vermoeden. Zo is
het de politie niet toegestaan om van een
website waarop prostituees zich aanbieden de gegevens over te nemen voor verdere analyse. Daarvoor is volgens de huidige
wetgeving namelijk de expliciete toestemming nodig van de betrokkenen. Geautomatiseerde analyse van betaalde-seksadvertenties om daarmee misstanden op
te sporen, wordt zo vrijwel onmogelijk.
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Onderzoek

Tot slot is er in Nederland weinig onderzoek
gedaan naar prostitutie. Weliswaar is in veel
gemeenten een vergunning nodig om een
bordeel te vestigen, maar er is weinig bekend
over hoeveel prostituees in Nederland werken. De schattingen hiervan lopen ver uiteen.
Voor het opstellen en monitoren van beleid
is het echter hard nodig om inzicht te krijgen in waar prostituees vandaan komen, wat
hun leeftijd is, onder welke omstandigheden
zij werken en daarbij een goede inschatting
te hebben van in hoeveel gevallen er sprake
is van uitbuiting. Een dergelijk onderzoek is
goed uitvoerbaar, hoewel arbeidsintensief.
Uitbreiding van de politiecapaciteit, evaluatie van de privacywetgeving en meer onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan het bestrijden van misstanden
in de prostitutie. De slachtoffers daarvan
zijn echter niet gebaat bij een morele discussie over hun werk. En nog minder bij
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een slechte wet die hun positie nog verder
verzwakt. Het is vrijwel onmogelijk om een
slecht idee om te zetten in een goede wet!

Liberale visie

Ik wil hier nader ingaan op de liberale waarden die een rol spelen bij het (al
dan niet) reguleren van prostitutie. Daarbij ga ik uit van de belangen van de prostituee. De positie van de klant en exploitant laat ik hier buiten beschouwing.
Dat de maatschappelijke discussie zich richt
op de belangen van de prostituee is zeker
niet altijd zo geweest. Tot ver na de oorlog
werden prostituees gezien als immoreel en
eerder als dader dan als slachtoffer. In veel
landen is dat nog steeds zo. Het zijn daar
de mannen die worden gezien als slachtoffer van zedeloze vrouwen. In Nederland behoeft deze discussie echter niet meer te worden gevoerd, al wijzen sommige feministen
erop dat wij zijn doorgeslagen en prostituees
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te veel zijn gaan zien als slachtoffer. Dat zij
bescherming behoeven tegen maatschappelijke vooroordelen, niet tegen hun klanten.
In dit artikel stel ik dat prostituees niet zijn
gebaat bij een morele discussie over hun
werk. Hun voornaamste probleem bestaat
uit misbruik en uitbuiting. Dat probleem
behoeft geen verdere morele discussie, maar
opsporing en vervolging.

tituee bedreigt, hetzij met fysiek geweld,
hetzij met het verspreiden van compromitterende foto’s (‘als je ouders erachter komen wat je doet’), met al dan niet verzonnen verplichtingen (‘je bent mij nog geld
schuldig voor je huur, reis en visum’) of,
hoe cynisch ook, met een moreel appèl (‘ik
loop risico door je dit werk te laten doen’).
Waar sprake is van dwang of misleiding kan
geen sprake zijn van (negatieve) vrijheid.

Dat wil niet zeggen dat er geen liberaal standpunt te vormen is over prostitutie. Dit standpunt is geholpen, zoals vaker, door het af te
zetten tegen het concept van vrijheid in haar
positieve en negatieve vorm. Dit onderscheid
werd in de jaren 50 van de vorige eeuw expliciet gemaakt door Isaiah Berlin. Sindsdien is
over dit onderscheid veel geschreven: vaak
verhelderend (Berlins essay zelf is tamelijk
abstract), maar soms ook juist verwarrend,
met name als het concept van positieve vrijheid zover wordt opgerekt dat het eigenlijk
alles omvat van onrecht tot ontevredenheid.
Een goede, moderne samenvatting is gepubliceerd door de University of Stanford.2

Indien de prostituee liever zou stoppen
met haar werk, maar niet goed weet hoe.

Zoals betoogd in dit artikel is betaalde seks
in essentie een kwestie van keuzevrijheid.
De rechtvaardiging van prostitutie lijkt
voor klassieke liberalen dan ook eenvoudig: als twee volwassenen instemmen seks
te hebben, in dit geval tegen betaling, dan
speelt de overheid geen rol. Op welke gronden kan een liberaal toch vinden van wel?

Indien de prostituee is verslaafd aan
drugs of dit is gemaakt door haar exploitant.

Indien de instemming is verkregen onder
dwang of door misleiding.

Dat kan zijn dwang door de klant, maar veel
vaker is het haar exploitant die een pros-
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Veel gemeenten bieden uitstapprogramma’s voor prostituees, om hen die dat willen
te helpen met onderdak en het vinden van
alternatief werk. Prostitutie is niet zomaar
een baan, maar werk dat vaak het hele sociale en privéleven overneemt, inclusief
huisvesting, levensstijl en sociaal netwerk.
Dat maakt een verandering bij uitstek moeilijk. Uitstapprogramma’s zouden liberalen
bij uitstek moeten aanspreken, omdat deze
uitgaan van een persoonlijke keuze en vervolgens ondersteuning bieden om deze
te realiseren (de positieve vrijheid ‘tot’).

Het is niet eenvoudig aan te tonen waarom
prostitutie en drugs vrijwel altijd samengaan. Wellicht is het dat beide, althans historisch, een vergelijkbare criminele achtergrond hebben. Drugsmisbruik komt bij
prostituees veel voor. Drugs helpen hun
werk draaglijker te maken en in de (sociale) omgeving waarin zij werken, zijn drugs
vaak gemakkelijk voorhanden. Drugsverslaving kan een extra afhankelijkheid creë-
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ren van de exploitant (waar hij soms doelbewust op aanstuurt) en maakt het moeilijk
om te stoppen met het werk. De inkomsten
zijn immers nodig om de verslaving te betalen en zo houden beide elkaar in stand.
Voor uitstapprogramma’s vormt drugsgebruik een dilemma. Uit de prostitutie stappen is reeds moeilijk en vaak onsuccesvol.
Als dit gecombineerd wordt met verplicht
afkicken van drugs is de kans op succes
nog kleiner. Vanuit liberaal perspectief is
drugsgebruik ook problematisch: verslaving tast (positieve) keuzevrijheid aan. Voor
een prostituee die door haar werk verslaafd
is geraakt aan verdovende middelen en die
om haar verslaving te betalen haar werk
moet blijven doen, is het moeilijk te beargumenteren dat zij uit vrije wil een rationele
keuze heeft gemaakt in haar eigen belang.
Toch zullen er ook liberalen zijn (hopelijk
niet meer dan een handvol) die stellen dat
deze situatie een gevolg is van eigen keuzes uit het verleden. Als iemand in vrijheid
kiest voor de prostitutie, zo stellen zij, dan
heeft de overheid geen rol, ook niet als zij
later van inzicht verandert. Dit is het eigen-schuld-dikke-bult-argument en het
wordt vaker gehanteerd: moeten rokers zijn
verzekerd tegen longkanker? In hoeverre
moet de samenleving in mijn levensonderhoud voorzien als ik een studie heb gekozen
die opleidt voor werkloosheid? Dit argument
is eigenlijk gericht op het tegengaan van
moral hazard: roekeloos gedrag in het vertrouwen dat de overheid de negatieve consequenties opvangt. Maar dit speelt in de prostitutie geen rol. Prostituees worden vanaf de
eerste dag geconfronteerd met de negatieve
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aspecten van hun werk en de consequenties
zijn vooral voor hen persoonlijk, niet voor
de maatschappij. Bovendien zijn zij doorgaans te jong om deze voldoende te overzien.

Indien de prostituee een achtergrond
heeft van achterstand en (seksueel)
misbruik.

Het is een misvatting te denken dat in Nederland alle prostituees uit het buitenland
komen. Veel komen uit Zuid-Amerika of
Oost-Europa, maar ook veel Nederlanders
werken in de prostitutie. Hulpverleners wijzen erop dat die vaak een achtergrond hebben
van (seksueel) misbruik. Hoe die correlatie
precies werkt, is niet helemaal duidelijk. Wellicht verlaagde het misbruik de drempel om
in de prostitutie te gaan werken. Aannemelijk lijkt in ieder geval dat het gebrek aan een
veilig thuis hen hier vatbaarder voor maakt.
Maar het bestrijden van misbruik thuis en
van misbruik in de prostitutie zijn twee verschillende dingen. Zelfs al is het aannemelijk dat beide zijn gecorreleerd, zij behoeven
verschillende maatregelen. Ook werpen zij
andere morele vragen op over (positieve)
keuzevrijheid. Leidt misbruik als kind noodzakelijkerwijs tot onvoldoende autonomie
als volwassene om te kiezen voor prostitutie?
Vanuit liberaal perspectief is dit een gevaarlijk argument. Terwijl ontplooiingsliberalen
hechten aan de vorming van de autonome wil, wordt deze leer hier omgedraaid.
Kennelijk kan de vrije wil op achttienjarige
leeftijd ook onvoldoende zijn gevormd – of
zelfs zijn misvormd – om zelfstandig beslissingen te nemen in het eigen belang. Deze
redenering wordt voor tegenstanders van
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prostitutie in het algemeen al gauw vertaald
naar het argument: geen gezond denkend
mens kiest ervoor als prostituee te gaan
werken, dus is in de prostitutie nooit sprake van een vrije keuze. Behalve het ontzeggen van vrije keuze heeft deze redenering
het risico de aandacht af te wenden van
het achterliggende probleem: achterstand
in ontwikkeling en (seksueel) misbruik.

Indien de alternatieven dermate slecht
zijn, dat prostitutie de enige uitweg is.

Door actiegroepen wordt dit vaak omschreven als ‘gedwongen door de omstandigheden.’ Het argument wordt vooral gebruikt voor buitenlandse prostituees, die
zijn afgekomen op de reputatie van Nederland als tolerant land, waar prostitutie legaal is. Zij ontvluchten armoede in landen
als Brazilië, Venezuela, Moldavië, Roemenië en Bulgarije. Soms worden zij hierheen
gehaald met de belofte van een normale
baan, soms weten zij waaraan zij beginnen.

staan open voor discussie en het is juist uit
deze discussie dat het liberalisme is ontstaan.
Het lijkt daarom zeker redelijk een liberale
discussie te voeren of maatschappelijke wetten dermate veel armoede tot gevolg hebben dat sommigen prostitutie verkiezen.
Dit is echter niet de liberale discussie die
de tegenstanders van prostitutie bedoelen.
Tegenstanders van prostitutie die zich uitspreken tegen ‘dwang door de omstandigheden’ doen een schijnappèl op het concept
van negatieve vrijheid (vrij van dwang) om
prostitutie te verbieden. Daarmee beogen
zij dus niet de omstandigheden (armoede) te veranderen, maar juist de mogelijkheid om daaraan te ontkomen door geld
te vragen in ruil voor seks.
Ik betoog hier niet dat prostitutie een acceptabele uitweg is uit armoede, maar wel
dat deze armoede niet wordt opgelost door
prostitutie te verbieden. En dat zo’n verbod
geen vrijheid geeft maar enkel ontneemt, al
is het de keuzevrijheid tussen twee kwaden.

Toch is ‘gedwongen door de omstandigheden’ fundamenteel anders dan werkelijke dwang. De omschrijving lijkt eerder een
handige semantische woordkeuze. Liberalen
vragen zich al langer af wat het betekent om
volkomen vrij te zijn. Duidelijk is dat het liberalisme er niet voor ijvert om natuurwetten op te heffen. In het verlengde daarvan
zien wij ook de gevolgen van wat de natuur
ons brengt (zolang niet door de mens veroorzaakt); misoogsten, vulkaanuitbarstingen en
overstromingen, niet als liberale dilemma’s.

______________________________________
1.
Omwille van de leesbaarheid ga ik uit
van vrouwelijke prostituees, maar het is duidelijk
dat ook veel mannen dit werk doen.

Anders is het met maatschappelijke wetten
die sommige (groepen van) mensen bevoordelen en andere benadelen. Die wetten

2.
I. Carter, ‘Positive and Negative Liberty’,
The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2 augustus 2016, URL: https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/liberty-positive-negative/.
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voor de VVD en woordvoerder op het gebied
van prostitutie en mensenhandel.
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Economie

Wijziging van het belasting- en toeslagensysteem in Nederland.

Een eenvoudig systeem dat werken centraal stelt in een
veranderende economie
door Bas de Wit

In de liberaal-economische leer spelen John
Locke (1632-1704) en Adam Smith (17231790) een essentiële rol. Centraal in hun
denken staat onder andere het uitgangspunt
dat alle economische waarde op menselijke
inspanning teruggaat (Van den Brink 2020,
33). Juist de productiefactor arbeid en de beloning daarvan staan in toenemende mate
onder druk in vooral de Westerse economieën, verklaard door de focus op kennis, digitalisering en automatisering (Harari 2018;
Sandel 2020). Dit heeft niet alleen economi-
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sche gevolgen voor het individu, maar ook
voor de samenleving. De liberale politiek is
aan zet om een adequaat antwoord te bieden,
binnen de kaders van de liberaal-economische marktordening. Ook de overheid speelt
een onmiskenbare rol. Bij uitstek is de herziening van het belasting- en toeslagensysteem,
naar aanleiding van de recente debacles in
de toeslagenaffaires, hiertoe dé kans: naast
het verminderen van de complexiteit van het
systeem, is dit een niet te missen mogelijkheid om de positie van arbeid te versterken.
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Rechtvaardiging van belastingheffing: meer dan financiering van
overheidstaken

de liberale visies op dit punt uiteenlopen,
waarbij vaak het centraal zetten van of positieve of negatieve vrijheid doorslaggevend
is voor ieders visie, is de herverdelingsfunctie ook voor de meeste liberalen een legitiem onderdeel van het belastingsysteem.
Deze functie draait voor liberalen echter
niet om het herverdelen van welvaart met
gelijke uitkomsten als doel op zich. Zolang
de kansen voor iedereen gelijk zijn, mogen de uitkomsten verschillen – mits ook
de sociaal-economisch zwakkeren daarvan
profiteren (Rawls 1971). Voor liberalen is
het doel van herverdeling gekoppeld aan
het waarborgen van maatschappelijk aanvaardbare verschillen tussen individuen ten
behoeve van de stabiliteit van de samenleving. Alleen binnen een stabiele samenleving kunnen immers individuele vrijheden
worden genoten, gelijk aan het eerste principe van Rawls’ rechtvaardigheidstheorie.

Liberale herverdeling waarborgt
maatschappelijke stabiliteit

Die stabiele samenleving kan niet alleen tussen individuen onder druk komen te staan,
maar ook tussen diverse actoren in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan mens
versus dier in onze leefomgeving, maar ook
de mens versus technologie in de economie.
De herverdelingsfunctie heeft daarmee een
waarderend element in zich: het fiscaal waarderen van menselijke arbeid in relatie tot
technologische productiviteit. Gegeven de
technologisering van onze economie dreigt
die politieke keuze relevanter te worden.

Liberalen zijn terughoudend als het gaat
om de rol van de overheid in de economie.
Een van de liberale uitgangspunten is om
belastingheffing te beperken tot het niveau
waarmee de noodzakelijk geachte overheidsuitgaven gefinancierd kunnen worden, binnen een structureel houdbare overheidsbegroting. Vanzelfsprekend kan een politiek
debat gevoerd worden over de noodzaak
van bepaalde overheidsuitgaven, maar binnen het (West-Europese) liberalisme lijkt
een vrij brede consensus te bestaan over de
noodzaak van publieke investeringen in bijvoorbeeld de nationale veiligheid, onderwijs
en zorg. Dit is een liberale rechtvaardiging
voor belastingheffing. Het is bovendien een
relevant kader waarbinnen de wijziging van
het belastingsysteem moet plaatsvinden.

Waar politieke keuzes over de omvang van
de overheidsuitgaven dus bepalen hoe hoog
de belastingopbrengsten dienen te zijn, kan
de politiek ook beleidsdoelen stellen aan belastingheffing. Deze beleidsdoelen kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op het stimuleren van gewenst gedrag (de vervuiler
betaalt), het behoud van werkgelegenheid
van nationaal belang (steunoperatie KLM)
of het herverdelen van welvaart (progressieve belastingen). Voor de legitimatie van het
belastingsysteem is, gegeven de achtergrond
van de toeslagenaffaires, met name de herverdelingsfunctie belangwekkend. Hoewel
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Bovendien is de waarde van werk meer dan
alleen de economische opbrengsten: mensen vinden er structuur, sociale contacten en
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kansen voor zelfontplooiing. Deze aspecten
van werk wegen voor mensen steeds zwaarder ten opzichte van louter het economische (Conen 2020). Het hebben van (goed
betaald) werk heeft niet alleen voor het individu voordelen, maar ook voor de samenleving als geheel door lagere gezondheidskosten, meer sociale samenhang en een grote
innovatiekracht (Engbersen e.a. 2020). Tegelijkertijd constateert de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid in twee verschillende publicaties dat mede door technologisering werkenden in toenemende mate
ontevreden zijn over het economische aspect
van hun werk, doordat een goed loon en
baanzekerheid onder druk staan. Dat is een
directe bedreiging voor de maatschappelijke
stabiliteit en daarmee de liberale basisvrijheden. Dit rechtvaardigt overheidsingrijpen.

Het effect van belastingheffing op de
productiefactor arbeid

De rechtvaardiging van belastingheffing is
weliswaar belangrijk, maar daarmee is niet
gezegd dat de effecten van het belastingsysteem op acceptabele wijze doorwerken in de
markteconomie. Overheidsbemoeienis werkt
immers potentieel marktverstorend. Eerder
zagen wij dat het uitgangspunt dat alle economische waarde teruggaat op menselijke
inspanningen, de kern van het liberaal-economische denken is. De menselijke inspanning laat zich in het klassieke economische
model van arbeid, kapitaal en natuur het best
vertegenwoordigen door de productiefactor
arbeid. Juist deze productiefactor heeft in de
afgelopen decennia moeten inboeten aan beloning (OECD 2015), of de beloning is niet
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meegegroeid met de kosten van levensonderhoud (Nibud 2015). De OECD laat zien
dat dit een wijdverspreide ontwikkeling is in
de Westerse economieën (G20), waar vanaf
eind jaren 80 en begin jaren 90 het aandeel
van loon in de economie structureel daalt
– waarbij de verschillen per land overigens
groot zijn, met de Angelsaksische landen als
koplopers in de dalende trend (OECD 2015).
De verklaringen voor het dalende loonaandeel zijn divers, en verschillend per tijdvak.
Het voert te ver om op deze plaats een uitvoerige analyse daarover te geven. Voor
nu zijn twee, ook in de toekomst relevante,
verklarende aspecten van belang: technologische ontwikkelingen en belastingheffing.

In de (kennis)economie van de toekomst mag de werkende niet in de
knel komen

In zijn boek 21 lessen voor de 21ste eeuw
(2018) beschrijft Yuval Noah Harari de voortgaande technologisering van onze economie,
en daarmee de hele samenleving, als een van
de grootste menselijke uitdagingen voor deze
eeuw. Hoewel technologische vernieuwingen
ons als mensheid veel te bieden hebben, zowel in de kwantiteit als de kwaliteit van leven,
mogen wij ons niet blindstaren op de andere effecten daarvan. Zo zijn moreel-ethische
discussies onontkoombaar, bijvoorbeeld
over de eindigheid van het leven. Daarnaast
zal een verdere verplaatsing kunnen plaatsvinden in de creatie van onze welvaart van
(fysieke) arbeid naar kapitaal. Technologie
is immers kapitaalintensief en concurreert
met arbeid, waardoor verschillende soorten banen – veelal in volgorde van de mate

29

waarin fysieke inspanning of routine vereist
is – mogelijk zullen verdwijnen (Engbersen
e.a. 2020). In Nederland zien we al jaren dat
inkomensverschillen ontstaan door beloningsbeleid voor werknemers op basis van
opleidingsniveau en baantype (Moonen e.a.
2011). Omdat tegelijkertijd het BBP per capita groeit en het aandeel van de totale loonsom in de economie daalt, is dit het bewijs dat
niet iedereen profiteert van onze kenniseconomie en de toenemende technologisering
Hoewel het onduidelijk is hoe snel dergelijke
ontwikkelingen zullen gaan, is anticiperend
beleid nodig om te voorkomen dat de mens
een van de meest wezenlijke elementen van
het leven verliest: het hebben van een betekenisvolle baan. Het verlies van een baan
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heeft immers niet alleen economische effecten (dat zou nog te ondervangen zijn door de
opbrengsten van de technologische winsten
te herverdelen), maar raakt ook de mens als
sociaal wezen in de kern (Cass 2018). Juist
als liberalen, die in hun oorsprong staan
voor de rol van werk in de economie, mede
als onderdeel van een rechtvaardige verdeling van macht, dienen wij met antwoorden te komen. Een van de beleidsaspecten
waar direct impact te maken is op dit gebied, is het belastingstelsel. Immers, belastingen werken in het economische model
kostprijsverhogend door in de productie.
Juist de belastingdruk op arbeid is echter
relatief gestegen de afgelopen decennia, en
mede daardoor is de koopkracht van huis-
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houdens relatief weinig gegroeid sinds de
jaren 80, zo stelt de Rabobank (Rabobank
2018). Hoewel kanttekeningen te maken
zijn bij de analyse van de Rabobank en het
welzijn van de huishoudens aanmerkelijk
gestegen is in diezelfde periode (Bouman
2018), blijft deze publicatie relevant. De
bestedingspositie van huishoudens is per
slot van rekening mede aanleiding geweest
voor het invoeren van het huidige toeslagensysteem. Door de technologisering van
de economie is verlaging van de loonbelasting vereist om te voorkomen dat mensen
in de knel komen, niet alleen economisch,
maar ook sociaal. En niet alleen individueel,
maar ook de samenleving als geheel. Cass
laat voor de Verenigde Staten zien dat toenemende globalisering, naast technologisering,
hierin een rol speelt (Cass 2018). Hierdoor
verdwijnt met name lokale, arbeidsintensieve werkgelegenheid of dalen de lonen van
het type banen dat overblijft. Deze ontwikkeling zal doorwerken in de aanbevelingen
voor de wijziging van het belastingsysteem.

Een belastingsysteem dat werken
centraal stelt om in het levensonderhoud te voorzien

Het huidige belastingsysteem erkent het belang van het waarborgen van de positie van
arbeid in de economie, en de toegankelijkheid van bepaalde (publieke) voorzieningen
als huisvesting, zorg en kinderopvang. Zo
dienen maatregelen als de kinderopvangtoeslag en de arbeidskorting tot vergroting van
de arbeidsparticipatie van de Nederlandse
bevolking, los van hun effect op de inkomenspositie van huishoudens zoals ook de huur-
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en zorgtoeslag dat hebben. Dit onderstreept
eens te meer de fundamentele drijver van
onze welvaartsgroei sinds de jaren 90: niet
zozeer de arbeidsproductiviteit is toegenomen, als wel de arbeidsparticipatie (Allers
2012). De instroom van vrouwen op de arbeidsmarkt en het verhogen van de pensioenleeftijd zijn daarin verklarend, maar eindig als motor van economische vooruitgang.
Gegeven de door demografische ontwikkelingen toenemende groep van economisch
inactieven in de komende decennia, kunnen we het ons simpelweg niet veroorloven
om de groep economisch actieven te zien
worden weggeconcurreerd in de economie.
Concreet betekent dit dat individuen, al dan
niet verenigd in een huishouden, hun hoofden boven water moeten kunnen houden
met de vruchten van hun arbeid. Vanuit liberaal perspectief lijkt het passend om het beleid te focussen op het individu. Het is echter
belangrijk om mensen niet te veel steun uit te
keren, omdat daarmee de liberale rechtvaardiging voor inkomenssteun wordt aangetast
en zo ook het draagvlak onder de bevolking.
Zo kan ervoor gepleit worden om inkomenssteun deels op huishoudniveau vorm te geven. Het is een dun koord om op te balanceren, en deels verklarend voor het ontstaan
van de complexiteit in het huidige stelsel.
Op basis van concepten voor belastingheffing en subsidieverlening op arbeid die het
Ministerie van Financiën (alternatieven voor
het toeslagenstelsel 2020), Oren Cass (loonsubsidies 2018) en Milton Friedman (negatieve belasting 1962) hebben aangedragen,
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is een combinatie van beleidsinstrumenten
mogelijk ter vereenvoudiging van het belastingsysteem. De rode draad door deze
beleidsinstrumenten is de wens naar het versterken van de positie van arbeid, en specifiek
de koopkracht voor de lage en middeninkomens, met zo min mogelijk (economische)
inefficiënties. Daarmee raken de voorgestelde beleidsinstrumenten precies de essentie:
het belonen van menselijke inspanning als
basis voor economische waarde. Voor de vereenvoudiging van het systeem zullen onderstaande beleidsinstrumenten moeten worden doorgerekend en gekalibreerd binnen de
grenzen van houdbare overheidsfinanciën.
Ten eerste, het verhogen van de bijstand en
de AOW met een vast bedrag in plaats van
de huidige zorg- en huurtoeslag, met behoud
van huishoudenstoets (kostendelersnorm).
Ten tweede, het handhaven van het niveau
van het wettelijk minimumloon, met negatieve belastingen en invoering van loonsubsidies. Ten derde, het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, het eigenwoningforfait, de
arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Alleen de kinderbijslag en kinderopvangtoeslag blijven op gezinsniveau, waarbij
kinderopvanglocaties de kinderopvangtoeslag ontvangen. En ten vierde, het verlagen
van de tarieven voor de inkomstenbelasting,
en verbreding en verhoging van de belastinggrondslagen op kapitaal en technologie.
De doorrekening van deze beleidsinstrumenten zal moeten plaatsvinden op basis
van het principe dat een ten minste gelijk
netto profijt van de overheidsvoorzienin-
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gen voor huidige en toekomstige generaties wordt gewaarborgd, met een structureel evenwicht in de overheidsbegroting
(Van der Horst e.a. 2010). Omdat dit te ver
voert voor dit artikel, focust de onderstaande uitwerking zich op de nadere duiding
van de voorgestelde beleidsinstrumenten.

Beleidsinstrumenten uitgewerkt:
focus op lagere inkomensgroepen
voor behoud van werkgelegenheid

Met dit pakket aan beleidsinstrumenten
intervenieert de overheid niet direct in de
prijsvorming op de zorg- of woningmarkt,
maar blijven deze voorzieningen wel toegankelijk. Het verschil tussen bijstand en
minimumloon behoeft bijzondere aandacht.
Ogenschijnlijk lijkt immers de prikkel om te
werken weg te vallen door verhoging van de
bijstand bij handhaving van het niveau van
het minimumloon. Op basis van het huidige
bijstandsniveau voor alleenstaande individuen en geldende zorg- en huurtoeslag alsdan, komt het individuele bijstandsniveau
op 19.109 euro.1 Met die uitkering dient een
alleenstaande zonder kinderen (krap) in het
levensonderhoud te kunnen voorzien. Bijstandsgerechtigden ontvingen echter toch al
zorg- en huurtoeslag, en dus verandert er wat
dat betreft weinig in de netto-bestedingsruimte. De versimpeling zit hem in het feit
dat niemand toeslagen hoeft aan te vragen,
met alle rompslomp die daarbij komt kijken
van aanvragen tot definitieve afrekening.
Het nadeel van deze systematiek is dat een
generieke bijdrage voor de woonlasten geldt
in plaats van inkomens- en huurafhankelijk.

32

Daarnaast worden negatieve belastingen ingevoerd, naar het idee van Friedman (Friedman 1962). Essentieel voor het waarborgen
van de juiste prikkels is het feit dat werkenden met minimumloon een negatieve
belasting ontvangen waardoor de netto-bestedingsruimte hoger is dan het nieuwe bijstandsniveau – in feite parallel aan de huidige
situaties waarin het recht op zorgtoeslag en
huurtoeslag inkomensafhankelijk is. Overigens zal deze negatieve belasting afnemen als
het inkomen stijgt en uiteindelijk omslaan
naar belastingafdracht, waarbij iedere extra
verdiende euro netto uiteindelijk meer moet
opleveren. Op basis van het huidige wettelijk
minimumloon van 20.218 euro (bruto per
jaar, fulltime, exclusief werkgeverslasten), de
geldende loonheffingscondities en zorg- en
huurtoeslag van samen 3.948 euro per jaar
bij dat inkomen, betekent dat voor een alleenstaande werknemer op minimumloonniveau zonder kinderen de negatieve belasting minimaal 2.659 euro moet zijn om het
huidige bestedingsniveau van 22.877 euro
te handhaven.2 Het omslagmoment in het
gewijzigde systeem van negatieve naar positieve belasting ligt daarmee iets hoger dan
op het inkomensniveau van 22.877 euro per
jaar, om te waarborgen dat meer of beter betaald werk altijd loont. Vanaf het punt waarop belastingen moeten worden betaald, kan
vervolgens nog een discussie plaatsvinden
over de progressiviteit van de inkomstenbelasting. Ter financiering van de inkomenssteun aan de onderkant lijkt een bepaalde
mate van progressiviteit onvermijdelijk.
De cruciale versimpeling van het belas-
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tingsysteem komt vervolgens door de fiscale
instrumenten rondom de eigen woning, belastingkortingen en zorg af te schaffen. Het
liberale uitgangspunt is immers dat mensen
door te werken in hun levensonderhoud
kunnen voorzien, niet dat zij wel of niet een
huis kopen. De keuze voor de besteding van
het inkomen is immers aan het individu.
Bovendien wordt hiermee een marktverstorende factor afgeschaft. De belastingkortingen en zorgtoeslag zijn niet meer nodig door
de invoering van de negatieve belastingen,
waardoor de positie van de lagere inkomens
qua koopkracht geborgd is. Om recht te
doen aan het hebben van kinderen, het belang daarvan voor een vitale samenleving
en de bijkomende kosten daarvoor op huishoudniveau, blijven de kinderbijslag en kinderopvangtoeslag bestaan, conform een van
de scenario’s van het Ministerie van Financiën (Ministerie van Financiën 2020). Niet
ouders, maar kinderopvanglocaties worden
administratief verantwoordelijk en ontvangen de kinderopvangtoeslag. In de nadere
uitwerking van deze maatregelen zal ook het
koopkrachteffect voor specifieke huishoudens moeten blijken. Gegeven de complexiteit daarvan en de benodigde rekencapaciteit
voert dat te ver voor dit artikel. In lijn met
het relatief vergelijkbare scenario dat het Ministerie van Financiën heeft uitgerekend, is
het de verwachting dat de overheidsschuld
onveranderd blijft, de inkomensongelijkheid
iets afneemt en de werkgelegenheid iets daalt.
Ten behoeve van het behoud van werkgelegenheid kunnen aanvullend loonsubsidies
worden ingevoerd, eventueel in combinatie
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met het verlagen van het wettelijk minimumloon. Zo ontstaat in de markt meer ruimte
voor het synchroniseren van de beloning van
arbeid en de arbeidsproductiviteit, met behoud van werkgelegenheid en de economische en sociale effecten daarvan (Cass 2018).
Hoewel de situatie in Nederland weliswaar
niet zo ingrijpend is als in de Verenigde Staten
als het gaat om het structureel buiten de boot
vallen van mensen door verlies van werk, is
dit vanwege de druk die technologisering op
de productiefactor arbeid zet een wezenlijk
punt om in de gaten te houden de komende jaren. Uiteindelijk is het voor de overheid
bovendien financieel voordeliger om iemand
deels te subsidiëren in een baan, dan volledig
in de bijstand te hebben – nog afgezien van de
neveneffecten van werkloosheid op bijvoorbeeld de gezondheid (Engbersen e.a. 2020).
Vooralsnog lijken loonsubsidies in Nederland niet nodig, gegeven de krapte op de
arbeidsmarkt en de effecten van vergrijzing
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en ontgroening in de komende decennia.
Om de positie van arbeid in de economie te
versterken is het sluitstuk in de systeemwijziging het verbreden van de belastinggrondslagen, weg van arbeid en meer naar kapitaal
en technologie. De verlaging van de tarieven
in de inkomstenbelastingen moet, bij gelijkblijvende overheidsuitgaven, worden opgevangen door meer belastingopbrengsten
uit kapitaal en technologie. Concreet gaat
dit om maatregelen zoals het verhogen van
de winstbelasting voor bedrijven, verhogen
van de belasting op vermogensrendement of
het invoeren van belasting op datastromen.
Het is onontkoombaar deze aspecten mee te
nemen in de wijziging van het belastingsysteem. Immers, een van de problemen in het
huidige systeem is de grote druk op arbeid
ter financiering van de overheidsuitgaven.
Het bij de wortel aanpakken van dit probleem is de enige houdbare weg voorwaarts.
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Een liberaal slot: voor koopkrachtversterking, tegen het socialiseren
van eigen verantwoordelijkheid

Door deze vier beleidsinstrumenten te verwerken in een nieuw belastingsysteem worden doelen gehaald zowel op het gebied van
vereenvoudiging (instrumenten I en III), als
de versterking van de positie van arbeid (instrumenten II en IV). In de uitwerking dienen
deze vier instrumenten in samenhang gezien
te worden, bijvoorbeeld omdat het liberale
principe van ‘werk moet lonen’ ten opzichte van een uitkering gewaarborgd moet zijn.
Primair moet de verantwoordelijkheid voor
het voorzien in het levensonderhoud bij het
individu liggen, omdat vrijheid van kansen
niet zonder eigen verantwoordelijkheid gaat.
Dat is voor liberalen een randvoorwaarde
voor herverdeling, omdat zij inkomenssteun
door de overheid als iets tijdelijks zien. De
voorgestelde beleidsinstrumenten waarborgen dit, terwijl bij alternatieven zoals de invoering van het basisinkomen dit niet het
geval is – daar ligt de verantwoordelijkheid
om in het levensonderhoud te voorzien niet
bij het individu, maar als vertrekpunt bij de
overheid ongeacht iemands economische positie. Volgens liberalen pakken mensen liever
zelf de verantwoordelijkheid door dat via hun
werk te realiseren. En juist de vruchten daarvan op economisch gebied komen onder druk
te staan voor een steeds grotere groep – met
alle sociaal-economische gevolgen van dien.
Als liberalen, in wiens denken de kracht van
de menselijke inspanning wordt omarmd,
zijn juist wij aan zet. De noodzakelijke vernieuwing van het belastingsysteem moet
daarom worden aangegrepen om niet alleen
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het systeem te vereenvoudigen, maar juist
ook werk met werk te maken. Zonder fiscaal
vriendelijke behandeling van de productiefactor arbeid zullen we het systeem weliswaar
versimpelen, maar in de praktijk ons leven
bemoeilijken in een veranderende economie.

Bas de Wit is econoom, opgegroeid in een
ondernemersfamilie, werkzaam bij Bijzonder Beheer van ABN AMRO en Statenlid in
Noord-Holland voor de VVD.
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Economie

Liberalisme en de belastingheffing op bedrijven
door Niels de Haas

In de aanloop naar de afgelopen Tweede
Kamerverkiezingen was ruimschoots aandacht voor de plannen van alle deelnemende
partijen om de Nederlandse economie na de
coronacrisis weer op gang te krijgen. De ene
partij wil extra investeren in duurzaamheid
en de publieke sector, de andere wil juist de
hand op de knip houden om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Waar de uitgaven de overheid sinds jaar en dag meer dan
voldoende (en verdiende) aandacht krijgen, is
dat bij de inkomsten van de overheid, dat wil
zeggen de belastingheffing, minder het geval.
Het gebrek aan aandacht van de politiek
voor de belastingheffing kan wellicht wor-
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den verklaard door de impopulariteit van
belastingen en het politiek gezien vaak meer
stemmen oplevert om ‘cadeautjes’ uit te delen dan belastingen te verhogen. Evenwel
verwacht de Rijksoverheid in 2021 voor 293
miljard euro aan belastingen op te halen en
is de bevoegdheid van de overheid om belasting te innen één van haar meest ingrijpende rechten. Toch heeft de fiscale politiek
de afgelopen jaren een vlucht genomen. En
dan vooral wanneer het de belastingheffing
betreft op grote (internationale) bedrijven;
de vennootschapsbelasting. Onder druk
van actiegroepen en NGO’s is de afgelopen
jaren sterk ingezet op het aanpakken van
belastingontwijking door multinationale
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ondernemingen, vaak via Nederland. Het
niet doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting in 2018 kan worden gezien
als een gevolg van deze ware kruistocht tegen het bedrijfsleven. Ook liberale politici
hebben hun bijdrage geleverd aan het bestrijden van belastingontwijking, bijvoorbeeld door het steunen van wetsvoorstellen
die als doel hebben dit te voorkomen (onder
andere de introductie van een belasting op
rente en royalty’s en de ATAD I- en ATAD
II-wetgeving).1 Toch rijst de vraag hoe het
aanpakken van belastingontwijking en het
zwaarder belasten van bedrijven zich verhouden tot het liberale gedachtegoed. Immers, centraal in het liberale gedachtegoed
staat de vrijheid van het individu. Hoe kijken liberalen dan aan tegen aan wetgeving
die bedrijven juist beperkt in hun vrijheid en
een inbreuk vormt op het eigendomsrecht?

Belastingheffing op vennootschappen

Het belangrijkste doel van belastingheffing
door de staat is het ophalen van middelen
om de overheidsuitgaven te kunnen betalen.
Dan gaat het allereerst om elementaire uitgaven zoals het aanleggen van wegen, scholen, ziekenhuizen, enz. Maar ook politiek
gedreven uitgaven worden met belastingen
betaald, zoals uitkeringen en toeslagen voor
personen met een laag inkomen. De laatstgenoemde uitgaven hebben een duidelijke herverdelingsfunctie: de rijken worden armer,
waarmee de armen rijker worden. In Nederland ontvangen de lagere inkomens onder
andere huurtoeslag, zorgtoeslag en uitkeringen. Deze worden betaald met de opbrengst
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van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en
de vennootschapsbelasting. Bij de vennootschapsbelasting, geheven over bedrijven, rijst
echter de vraag of deze belasting daadwerkelijk ten laste komt van de vennootschap.
Studenten fiscaal recht worden tijdens hun
eerste colleges al geconfronteerd met een citaat van de liberale econoom Milton Friedman: “The elementary fact is that ‘business’
does not and cannot pay taxes. Only people
can pay taxes.”. Deze uitspraak van Friedman bevat zeker een kern van waarheid.
Helemaal wanneer men bedenkt dat een
vennootschap slechts een juridische huls is
voor een verzameling van werknemers, aandeelhouders, directeuren en kapitaal. Een
vennootschap heeft geen eigen wil en kan
bijvoorbeeld niet zelf een belastingaangifte
invullen. Te allen tijde zal een natuurlijk persoon een beslissing nemen namens de vennootschap. Hierdoor kan een rechtspersoon
ook zelf geen belastingen betalen en zal de
belastingheffing altijd ten laste komen van
een natuurlijk persoon. En, nog belangrijker
in verkiezingstijd, een vennootschap kan en
mag geen vakje rood inkleuren in het stemlokaal. Wanneer de vennootschapsbelasting
wordt verhoogd, gaat dit ten koste van het
inkomen van de werknemers, klanten, directeuren of aandeelhouders. En aangezien de
laatste groep het uiteindelijk voor het zeggen heeft, zal één van de eerste drie groepen
voor de hogere belastingen op moeten draaien. Een oproep van politici voor een hogere
vennootschapsbelasting en het laten betalen
van bedrijven van hun ‘faire share’, is dus
meer een oproep voor hogere belastingen
voor natuurlijke personen, voor rijk én arm.
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Wat de uitspraak van Friedman ons vooral
leert is dat de vennootschapsbelasting nimmer los gezien kan worden van de natuurlijk
personen die betrokken zijn bij de vennootschap. Hetzelfde geldt overigens voor de roep
van vooral linkse partijen voor een CO2-heffing of een andere soort ‘vervuilers’-belasting.
Deze belastingen worden uiteindelijk voor
een groot deel doorberekend aan de consumenten. Waar het beeld is gecreëerd dat dergelijke belastingen het bedrijfsleven straffen
voor onwenselijk gedrag, zal uiteindelijk een
ander dan het bedrijf zelf de rekening voor de
belasting moeten betalen. Simpelweg omdat
een vennootschap deze last niet zelf kan dragen. Deze valse voorstelling dat gratis geld
valt op te halen bij bedrijven doet het broodnodige publieke debat over de rol van belastingen in onze samenleving weinig goeds.

Rawls en Nozick

Ondanks dat de filosofie een van de oudste
en meest omvangrijke wetenschappen is, is
de vennootschapsbelasting nog niet vaak het
onderwerp geweest van (rechts)filosofisch
onderzoek. Het feit dat de vennootschapsbelasting (of een equivalent daarvan) vrij weinig
wordt besproken in de filosofie, kan wellicht
worden verklaard met het eerder benoemde citaat van Friedman. Net zoals Friedman
bepleit dat bedrijven niet kunnen worden
onderworpen aan belastingen, zou kunnen
worden gesteld dat bedrijven niet onderworpen zijn aan de filosofische wetenschap.
Zij bezitten als het ware de jaloersmakende
status van filosofisch ongrijpbare entiteiten.
Juist wanneer men de vennootschaps-
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belasting echter ziet als een belasting van
de daar achter gelegen personen, wordt het
gemakkelijker om met een filosofische bril
op naar de vennootschapsbelasting te kijken. De belastingheffing op personen is
namelijk een veelbesproken thema in de
rechtsfilosofie, en zo ook in de liberale visie
hierop. De meest uitgesproken (en tegelijkertijd ook de meest tegenstrijdige) liberale
rechtsfilosofen op het gebied van belastingheffing zijn John Rawls en Robert Nozick.
Rawls heeft zich uitvoerig beziggehouden
met de vraag hoe de middelen in een maatschappij dienen te worden verdeeld en welke rol belastingen hierin spelen. Zijn uitgangspunt bij dit vraagstuk is de vraag welke
beginselen ten grondslag liggen aan een
eerlijke verdeling van middelen in onze samenleving. Om deze beginselen te ontwaren
is hij gekomen met het bekende gedachte-experiment van de ‘sluier van onwetendheid’. Men dient hierbij zich voor te stellen
dat een nieuwe samenleving wordt gevormd
en dat van tevoren niet bekend is wat je sociale, politieke, financiële of religieuze positie in deze samenleving is. Wanneer men
in deze ‘oorspronkelijke positie’ gevraagd
zou worden hoe de middelen in de samenleving rechtvaardig verdeeld moeten worden, zegt Rawls dat dergelijke beslissingen
genomen moeten worden op basis van twee
principes. Allereerst zou aan ieder individu
een aantal basisvrijheden worden verleend.
Ten tweede zou sociaal-economische ongelijkheid alleen geaccepteerd kunnen worden
wanneer deze ongelijkheid ook voordelig
uitpakt voor de personen in de samenleving
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die minder middelen tot hun beschikking
hebben. Wanneer we deze beginselen en het
gedachte-experiment vertalen naar de belastingheffing, vinden we een sterke legitimering van herverdelende belastingheffing.
Belastingen zorgen er immers juist voor dat
de personen met bovengemiddelde middelen een deel van deze middelen dienen af te
staan aan de personen die minder hebben. In
dit kader vormt de vennootschapsbelasting
slechts een middel om de rechtvaardiging
van de economische ongelijkheid te compenseren. In de theorie van Rawls is iedere
euro die een persoon meer verdient ten opzichte van de rest van de samenleving het
resultaat van de sociale samenwerking van
de gehele samenleving. Die extra inkomsten
zouden daardoor in ieder geval deels moeten

worden teruggegeven aan diezelfde samenleving, waarmee nieuwe sociale en economische ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.
Cruciaal hierin is een causaal verband (hoe
gering dit ook is) tussen de bovengemiddelde inkomsten en de samenleving waar een
deel van deze inkomsten naar terugvloeit.
Sinds Rawls zijn theorie heeft opgetekend
(1971) is de wereld echter een stuk internationaler en digitaler geworden. Niet in de
laatste plaats de internationale zakenwereld.
Waar het in 1971 makkelijker was om een
samenleving af te bakenen en aan te wijzen
welke bovengemiddelde inkomsten waren
verdiend door een lid van een samenleving
als gevolg van de sociale en economische
samenwerking, is dat nu niet langer het geRobert Nozick | Harvard University News Office
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val. Neem bijvoorbeeld het van origine gloeilampen producerende oer-Hollandse bedrijf Philips. In de jaren 70 had Philips nog
ongeveer 90.000 werknemers in dienst in
Nederland, verdeeld over vele verschillende
fabrieken en laboratoria in Nederland. In
2010 had Philips nog maar 14.000 werknemers in Nederland, en was een groot deel
van de productiecapaciteit reeds verplaats
naar andere landen, waar de loonkosten
aanzienlijk lager waren. Daarnaast worden
Philips-producten verkocht in tientallen
landen, en heeft het bedrijf ook aandeelhouders over hele wereld. Toch bleef Philips een
Nederlands bedrijf met een beursnotering
in Amsterdam en hoofdkantoren in Amsterdam en Eindhoven. Ook bleef Philips belastingplichtig in Nederland voor de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Het
is onmogelijk te stellen dat de aandeelhouders van Philips uit bijvoorbeeld Canada, of
de arbeiders in de Chinese Philips-fabrieken
onderdeel uitmaken van de Nederlandse
samenleving en derhalve een deel van hun
bovengemiddelde inkomen moeten afstaan
voor de Nederlandse ‘rechtvaardigheid’.
Hetzelfde geldt in de huidige discussie in het
Europees Parlement en de Europese Commissie ten aanzien van de voorgenomen
belasting op (veelal Amerikaanse) techbedrijven. Neem bijvoorbeeld Facebook. Dit
Amerikaanse bedrijf, opgericht door een
groep Amerikaanse studenten heeft zijn
hoofdkantoor met duizenden werknemers
in Silicon Valley in de buurt van San Francisco en biedt een social media platform dat
wereldwijd toegankelijk is voor iedereen met
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een internetverbinding. Ook in Nederland
zijn er miljoenen Facebookaccounts actief.
Het is echter maar zeer de vraag of het geld
dat Facebook verdient ook maar enigszins
wordt verdiend dankzij de economische en
sociale samenwerking in Nederland. Facebook maakt geen gebruik van de Nederlandse collectieve uitgaven zoals onze wegen,
gezondheidszorg of ons onderwijs. Toch is
de Europese Unie voornemens een belastingheffing te introduceren op techbedrijven
zoals Facebook en deze zo bij te laten dragen aan de Europese samenleving. Het is ook
hier de vraag op grond waarvan Facebook bij
dient te dragen aan de ‘rechtvaardigheid’ in
Nederland. Een dergelijke belasting zou zo
lastig te verdedigen zijn op basis van de uitgangspunten van Rawls in A Theory of Justice.
Rawls heeft getracht binnen zijn denkkader
een antwoord te formuleren op het bestaan
van een internationale rechtsorde, met een
groot aantal volkeren. In The Law of Peoples
(1993) formuleert hij een aantal uitgangspunten voor de omgang tussen deze volkeren die zij dienen te volgen bij het in stand
houden van een rechtvaardige internationale
rechtsorde.2 In het verlengde hiervan is binnen de fiscaliteit reeds een oplossing gevonden voor de steeds internationaler wordende
wereld, door het sluiten van belastingverdragen tussen landen. Deze verdragen verdelen
de heffingsbevoegdheden tussen landen.
Ook bij deze theorie van Rawls kan echter
worden tegengeworpen dat door het internationaler en digitaler worden van de wereld
de afbakening van een samenleving steeds
lastiger is. Bedrijven zijn actief in steeds
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meer landen en maken niet langer deel uit
van slechts één land of samenleving. Het
vormgeven van de relatie tussen volkeren
is daardoor ook ingewikkelder geworden.
Aan de andere kant van het liberale spectrum
bevindt zich Robert Nozick. Ook al wordt
Nozick vaak aangeduid als een libertariër,
put hij in zijn werk ook veel uit het liberalisme. Zijn theorie wijkt af van die van Rawls
in dat hij geen grondrecht ziet voor de leden
van een samenleving om bovengemiddelde
inkomsten van andere personen te herverdelen op basis van rechtvaardigheid. Hij legt
dit uit aan de hand van een voorbeeld over
de legendarische Amerikaanse basketballer
Wilt Chamberlain. Stel dat de verdeling van
middelen in onze samenleving precies zo
plaatsvindt zoals wij dat optimaal vinden en
Wilt Chamberlain een publiekstrekker is en
alle basketbalclubs hem binnen willen halen.
Hij spreekt met één van de clubs af dat hij
daar gaat spelen en als vergoeding naast zijn
salaris 25 cent per bezoeker per wedstrijd
krijgt voor alle wedstrijden die hij voor de
club speelt. Bezoekers zijn ook zeker bereid
om wat extra te betalen om Chamberlain
in actie te kunnen zien. Met gemiddeld 40
thuiswedstrijden per jaar en duizenden toeschouwers bij iedere wedstrijd, levert deze
afspraak hem aan het einde van het jaar een
flink bedrag op. In ieder geval meer dan het
gemiddelde inkomen van alle bezoekers.
In zo’n situatie is het lastig om te bepleiten
dat het onrechtvaardig is dat Chamberlain
zo een hoog inkomen heeft. Alle bezoekers
vonden het immers meer dan waard om een
kaartje te kopen om hun favoriete basketbal-
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speler te zien spelen. Zij konden er ook voor
kiezen om iets anders met hun geld te doen.
In zo’n situatie zou Chamberlain niet langer
op basis van rechtvaardigheid een deel van
zijn inkomen af dienen te staan om te verdelen onder de rest van de samenleving.
Wanneer wij wederom kijken naar het voorbeeld van Philips, zou gesteld kunnen worden dat de klanten van Philips ook niet verplicht zijn om Philips-producten te kopen.
Zij kunnen kiezen uit vele andere producten
van andere producenten en kiezen er bewust
voor om een Philips-product te kopen. Wanneer de theorie van Nozick wordt toegepast
op dit voorbeeld, zou er op basis van rechtvaardigheid ook geen belastingheffing plaats
dienen te vinden op Philips. Bij de voorbeelden van Philips en Chamberlain kan echter
worden tegengeworpen dat zij allebei niet
het bovengemiddelde verdienpotentieel
hadden bereikt zonder de economische en
sociale samenwerking van de samenleving.
Zo vervoert Philips bijvoorbeeld zijn producten over wegen die door de overheid zijn
aangelegd, en heeft Chamberlain een opleiding genoten op een publiek gefinancierde
school of universiteit. Het is dan niet onredelijk om op basis van rechtvaardigheid een
deel van de bovengemiddelde inkomsten
terug te laten vloeien naar de samenleving.

Conclusie

In de inleiding van deze bijdrage werd melding gemaakt van de oplevende interesse
voor de belastingheffing op bedrijven. Hopelijk is deze niet van tijdelijke aard. Nu als gevolg van de coronacrisis de staatsschuld flink
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is opgelopen, zal de rekening ergens in de
toekomst moeten worden betaald met belastinginkomsten, niet in de laatste plaats door
middel van de belastingheffing op bedrijven.
Daarbij valt te hopen dat toekomstige regeringen vooral onthouden dat bedrijven hoger
belasten allesbehalve gratis is en een keerzijde heeft. De belastingheffing op bedrijven is
niet gratis en heeft altijd een impact op de
personen die betrokken zijn bij dat bedrijf.
De belastingheffing op bedrijven is daarmee
als het ware een fata morgana: van veraf lijkt
het alsof daar midden in de droge en eindeloze woestijn een eindeloze put met water en
voedsel staat, maar eenmaal dichterbij blijkt
dat het slechts een illusie was en men op zoek
moet naar een andere manier om zich te voeden. De uitgangspunten die Rawls en Nozick
hebben geformuleerd kunnen als leidraad
dienen voor liberale politici om te bepalen
hoeveel belasting natuurlijke personen, zij
het via vennootschappen, dienen te betalen.
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Economie

Komt er na de coronacrisis een inflatiecrisis?
door Roy van Run

“Whatever it takes” – het zijn de legendarische woorden waarmee Mario Draghi, op dat
moment president van de Europese Centrale
Bank (ECB), aangaf de euro te willen redden
tegen elke prijs. Draghi sprak deze woorden
in 2012, de context was het bezweren van de
eurocrisis. De beleidsmaatregelen die Draghi
in 2012 inzette om de eurocrisis te bestrijden, worden nu ook ingezet om de economische impact van de coronacrisis te beperken.
Op deze manier zijn beleidsmaatregelen als
kwantitatieve verruiming – in de volksmond
beter bekend als ‘het aanzetten van de geldpers’ – en het laag houden van de rente ac-
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tueler dan ooit. Het voornaamste bezwaar
tegen dit beleid is het risico op hoge inflatie.
In dit artikel wordt besproken hoe groot de
kans is dat de inflatie sterk oploopt als gevolg
van de coronacrisis. Is een sterke stijging van
de prijzen – want dat is, simpel gezegd, wat
inflatie is – onderdeel van het veelbesproken
‘nieuwe normaal’? Hoe moet de politiek hiermee omgaan? Moeten liberale politici pleiten voor terughoudendheid van de overheid
rondom inflatiebeleid, zoals liberalen meestal pleiten voor het beperken van overheidsinterventie? Om een antwoord te vinden op
deze vragen wordt in dit artikel achtereenvolgens gekeken naar de inflatie voordat de
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coronacrisis begon, de inflatie tijdens de coronacrisis en de inflatie na de coronacrisis.
Allereerst een korte verkenning van het
begrip ‘inflatie’.

Wat is inflatie?

Inflatie is de stijging van het algemeen
prijspeil. Een ander woord voor inflatie is
‘geldontwaarding’. Als in de krant staat dat de
inflatie in een bepaald jaar twee procent was,
dan wil dat zeggen dat goederen en diensten
in dat jaar twee procent in prijs zijn gestegen:
een product dat vorig jaar 100 euro kostte,
kost dit jaar 102 euro. Deze stijging geeft consumenten een prikkel om de aankoop van
goederen en diensten niet uit te stellen, want
volgend jaar is hetzelfde product duurder en
is de koopkracht van de consument dus lager
bij een gelijkblijvend inkomen. Inflatie leidt
op deze manier tot hogere bestedingen en
is daarom goed voor de economie. De overtreffende trap van inflatie is hyperinflatie.
De situatie in Zimbabwe laat duidelijk zien
waarom hyperinflatie een probleem is. Rond
2008 was de inflatie in dit land een paar miljoen procent per jaar (McGreal 2008). Er zijn
voorbeelden bekend waarbij het voorgerecht
in een restaurant werd afgerekend alvorens
men aan het hoofdgerecht begon. Aan het
einde van de avond zou hetzelfde voorgerecht in prijs zijn gestegen. Elke vorm van
prijsstabiliteit was hier verdwenen (Koech
2011). Tot slot bestaat er ‘deflatie’. Hierover
spreekt men wanneer inflatie negatief is (lager dan nul procent). Dit betekent dat het
algemeen prijspeil is gedaald en zorgt ervoor dat huishoudens consumptie gaan uitstellen, omdat ze verwachten in de toekomst
minder te hoeven betalen voor hetzelfde
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product. Dit is slecht voor de economie.
Om deze redenen is het doel van de ECB
om de inflatie op net iets onder de twee procent per jaar te laten uitkomen (Ehrmann,
Ferrucci, Lenza, & O'Brien 2018).1 Een gemiddeld inflatiecijfer van twee procent per
jaar draagt bij aan het voorkomen van sterke
schommelingen in de prijs van goederen en
diensten. Dit wordt aangeduid met het begrip ‘prijsstabiliteit’. Het ontbreken van prijsstabiliteit leidt tot praktische vragen als: kan
ik morgen mijn boodschappen nog betalen
van het geld dat nu op mijn bankrekening
staat? Prijsstabiliteit geeft consumenten de
vrijheid om ook in de toekomst ongeveer
dezelfde hoeveelheid goederen te kunnen
kopen van hun eigen spaargeld. In dit opzicht kan overheidsbeleid dat is gericht op
het creëren van prijsstabiliteit worden gezien
als liberaal beleid: het maakt burgers zelfredzaam door de waarde van hun eigendom
(in dit geval geld) niet aan te tasten. Wanneer inflatie hoog is kan dat een probleem
vormen voor het spaargeld en het pensioen van burgers. Als een bank bijvoorbeeld
twee procent rente betaalt op spaartegoeden
en de inflatie zes procent is, dan is het reële rendement negatief: min vier procent. In
dit scenario worden pensioenen en spaartegoeden vier procent per jaar minder waard.
Met andere woorden: het recht op eigendom
van burgers wordt aangetast. Dit leidt tot het
maatschappelijke probleem waarbij burgers
afhankelijk worden van overheidssteun omdat ze niet meer kunnen terugvallen op hun
eigen (in waarde afgenomen) geld. Hierdoor
wordt de burger afhankelijk - en dus onvrij.
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Concluderend kan worden gesteld dat té lage
inflatie – of zelfs deflatie - niet goed is voor
de economie, dit resulteert namelijk in het
oppotten van geld, en dus het wegvallen van
de vraag naar goederen en diensten. Té hoge
inflatie is ook niet wenselijk omdat het leidt
tot daling van koopkracht en ontwaarding
van het spaargeld en de pensioenen. Dit tast
de vrijheid en het eigendom van burgers aan.

Inflatie voordat de coronacrisis
begon

Tussen 2012 en 2020 was de gemiddelde inflatie in de Eurozone één procent per jaar
(Woldwide Inflation Data). In deze periode
heeft de ECB verschillende beleidsmaatregelen ingezet om de economie te laten
groeien. De bekendste instrumenten van de
ECB zijn het laag houden van de beleidsrente en het aanzetten van de geldpers. De
beleidsrente is het bedrag waartegen banken kunnen lenen bij de centrale bank. Met
het figuurlijke ‘aanzetten van de geldpers’
wordt bedoeld dat een centrale bank, zoals
de ECB, schulden opkoopt van financiële instellingen (waaronder commerciële banken,
zoals Rabobank en ING). Door dat opkopen van schulden ontstaat een geldstroom
van de centrale bank naar de commerciële
bank. De commerciële bank kan daardoor
meer geld uitlenen aan zijn klanten. Op deze
manier wordt er meer krediet verstrekt en
stijgt de totale hoeveelheid geld in de economie. De ECB zette deze figuurlijke geldpers aan per september 2014 (ECB 2014).

Inflatiedoelstelling van twee procent
wordt niet gehaald

Economen staan ambivalent tegenover het
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bereikte inflatiecijfer van één procent in de
periode 2012-2020. Enerzijds is het inflatiecijfer van één procent teleurstellend: het is
niet gelukt de inflatie te laten landen op het
ECB-streefniveau van circa twee procent.
Anderzijds is het percentage van slechts één
procent ook een meevaller, omdat werd gevreesd voor zeer hoge inflatie. Draghi wijdt
het – tegen de verwachtingen in – uitblijven
van hoge inflatie onder andere aan de ‘kwaliteitsarme banen’ die rond 2012 zijn gecreëerd:
veelal tijdelijke, kleine parttime contracten
met lage lonen. Deze kwaliteitsarme banen
leidden tot economische onzekerheid bij
burgers. Hierdoor namen de bestedingen van
een grote groep consumenten niet of nauwelijks toe en bleef inflatie beperkt (ECB 2017).
Concluderend kan worden gesteld dat het
pad richting kwantitatieve verruiming reeds
in 2012 is geplaveid toen Draghi zijn beroemde “Whatever it takes”-uitspraak deed.
Toen hij dit vervolgens in 2014 in praktijk
bracht door de geldpers aan te zetten, leidde dit niet tot hoge inflatie (ECB 2014).

Inflatie tijdens de coronacrisis

In oktober 2019 vertrok Mario Draghi als
president van de ECB. Sinds februari 2021
mag Draghi zijn ‘Super Mario’-vaardigheden inzetten als premier van Italië; wederom een baan waarbij een ‘whatever it
takes’-mentaliteit geen overbodige luxe is.
Wat niet veranderd is ten opzichte van het
moment waarop Draghi zijn uitspraak deed,
is het beleid van de ECB. De opvolger van
Draghi, Christine Lagarde, is doorgegaan
op de ingeslagen weg: de rente laag houden,
schulden opkopen en banken tegen gunsti-

46

ge voorwaarden geld laten lenen bij de ECB.

De invloed van 1.850 miljard euro
op inflatie

Lagarde heeft tot op heden het duizelingwekkende bedrag van 1.850 miljard euro
toegezegd om de Europese economie te steunen tijdens de coronacrisis (Waterval 2020).
Dit bedrag staat gelijk aan ongeveer tien procent van het bruto binnenlands product van
de EU. Wat is het effect hiervan? Een monetarist zal deze vraag beantwoorden door
de stijging van inflatie te noemen. Het monetarisme is een economische denkrichting
die ervan uitgaat dat economische omstandigheden primair worden bepaald door het
aanbod van geld in een economie (Jahan &
Papageorgiou 2014). Daarom zal het in omloop brengen van het astronomische bedrag
van 1.850 miljard euro leiden tot inflatie en
economische groei. Wanneer we de situatie
iets simpeler voorstellen dan dat die is, dan is
de theorie van monetaristen gelogenstraft in
de periode voor aanvang van de coronacrisis.
De geldpers stond toen langere tijd aan, maar
hoge inflatie bleef uit. Het is dus te gemakkelijk om te stellen dat het bijdrukken van
1.850 miljard euro automatisch leidt tot inflatie. Voor het verklaren van de hoogte van
de inflatie zijn fundamentele onderliggende
economische en maatschappelijke factoren
minstens zo belangrijk (Bernanke e.a. 1999).
Een andere verklaring voor de lage inflatie – ondanks de grote sommen geld die
in de economie worden gepompt – is dat
een deel van het geld niet eindigt in de reële economie (lees: de winkel op de hoek
van de straat), maar wordt opgepot op een
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spaarrekening of besteed op de vastgoedof aandelenmarkt. Op deze manier wordt
de economie maar beperkt gesteund. In de
volgende alinea wordt een antwoord op
dit probleem besproken: helikoptergeld.

Helikoptergeld: de laatste reddingsboei

“Stel je eens voor dat een helikopter over een
gebied vliegt en 1.000 dollar vanuit de lucht
laat vallen, en dat dit geld eigendom wordt
van de mensen die het opvangen.” Dit klinkt
als een sprookje. Het is echter een citaat van
de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman (1969). Hij beschrijft
een stimuleringsmaatregel die bekend staat
als ‘helikoptergeld’. Met dit begrip bedoelt
Friedman het uitdelen van geld door een
overheid aan alle inwoners van een land. Uiteraard niet letterlijk via een helikopter, maar
als metafoor om aan te geven dat het geld direct terechtkomt bij de huishoudens in plaats
van indirect via bijvoorbeeld uitkeringsinstanties. Het doel van helikoptergeld is om
op korte termijn de consumentenbestedingen een impuls te geven en dus de economie
te laten groeien. In de VS is verschillende
keren gebruik gemaakt van helikoptergeld.
In Nederland zijn liberalen vaak geen voorstander van helikoptergeld, omdat het toch
een beetje klinkt als ‘gratis geld voor iedereen’, en ‘gratis bier’ bestaat nu eenmaal niet
volgens hen. Tevens wordt helikoptergeld
vaak gezien als een vorm van ‘basisinkomen’;
wederom een concept waar VVD’ers vanouds
niet massaal voor applaudisseren. Toch is er
een fundamenteel verschil tussen het basisinkomen en helikoptergeld. Het eerste is
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namelijk een vorm van structurele inkomenspolitiek, terwijl het tweede incidenteel van
aard is en veeleer een economisch doel heeft.
Vanwege dit incidentele karakter is de Amerikaanse econoom Milton Friedman – informeel vaak aangeduid als de rechtse opponent
van de linkse econoom John Maynard Keynes – een voorstander van helikoptergeld als
maatregel om de economie te laten groeien
en deflatie te voorkomen. De steun van rechtse politici voor helikoptergeld kan verklaard
worden door het feit dat helikoptergeld, in
tegenstelling tot veel andere steunprogramma’s, in principe niet nivellerend werkt: vermogenspositie of inkomen speelt geen rol om
te bepalen of een burger recht heeft op het
geld dat uit de helikopter wordt ‘gestrooid’.
Als helikoptergeld wordt ingezet, zal dat een
inflatoire werking hebben doordat de hoe-
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veelheid geld in de economie toeneemt. Toch
is de kans klein dat helikoptergeld wordt ingezet in de EU. Het is in de EU namelijk een
minder geschikt beleidsmiddel dan in de VS.
Dit komt doordat de uitkeringsinstanties in
de VS over het algemeen niet zo efficiënt zijn
als in Europa (Marey & Boonstra 2020). Als
gevolg hiervan wordt in de VS financiële steun
verstrekt aan huishoudens buiten de formele uitkeringsinstanties om: helikoptergeld.
Samenvattend kan gesteld worden dat tot
op heden de inflatie nauwelijks is gestegen
tijdens de coronacrisis. De statistieken van
de ECB geven aan dat in 2020 de inflatie in
de Eurozone blijft steken op een karige 0.4
procent (ECB Inflation Dashboard). Hoewel de inflatie kan oplopen indien wordt
gekozen voor het inzetten van helikoptergeld, is er in de Eurozone, in tegenstelling
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tot de VS, op dit moment nog geen reden
om dit laatste redmiddel toe te passen.

Inflatie na de coronacrisis

In 2020 is de wereldwijde schuldenberg van
overheden, bedrijven en huishoudens gegroeid met ongeveer 21 biljoen euro, hiermee komt de totale wereldwijde schuld op
ongeveer 250 biljoen euro (Maki 2021). Over
deze schuld moet in de meeste gevallen rente
worden betaald. Overheden hebben er dus
baat bij dat de rente laag blijft. Als meer rente
moet worden betaald over de staatsschuld,
kunnen tekorten op de Rijksbegroting ontstaan. De rentelasten van de Nederlandse
overheid zijn de afgelopen jaren fors gedaald:
in 2008 bedroegen de rentelasten nog 3.7
procent van de overheidsschuld, in 2019 zijn
ze gedaald tot 1.6 procent (Financieel Stabiliteitscomité 2020, 6). Een snelle rekensom
laat zien dat de Nederlandse overheid ongeveer acht miljard euro per jaar extra moet betalen wanneer de rente stijgt naar het niveau
van 2008.2 Deze acht miljard euro kan de politiek niet uitgegeven aan onderwijs of zorg.
Daarom wordt het interessant om te zien
hoeveel druk er de aankomende jaren wordt
uitgeoefend door politici op centrale banken
om de rente laag te houden. Vermoedelijk
komt de onafhankelijkheid van centrale banken onder druk te staan in landen waar de
institutionele checks and balances niet sterk
zijn verankerd in wetgeving of de bestuurscultuur. Het langdurige lagerenteklimaat dat
op deze manier ontstaat werkt bestedingen
in de hand en dat heeft inflatie tot gevolg.
Het aflossen van de schulden die tijdens de
coronacrisis zijn aangegaan drukt nog decen-
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nia op de begroting van landen. Daarom is
het aannemelijk om te denken dat overheden,
op de lange termijn, belastingen zullen verhogen om de schulden terug te kunnen betalen. Als bijvoorbeeld de btw wordt verhoogd,
leidt dat tot een stijging van het algemeen
prijspeil, en dus tot inflatie (CBS 2013). Dit
was ook zichtbaar in de Nederlandse inflatiecijfers van 2019. In dat jaar gingen verschillende belastingverhogingen in, waaronder
de verhoging van het lage btw-tarief van zes
naar negen procent. Het gevolg was de sterkste prijsstijging in vijf jaar tijd (NOS 2019).

Spaargeld zal worden uitgegeven

Tijdens de coronacrisis is veel gespaard
door burgers en bedrijven. Zoals weergeven
in figuur 1 werd in 2020 het bedrag van 42
miljard euro bijgeschreven op de rekeningen bij banken in Nederland, dat is twee
keer zoveel als in 2019 (DNB 2021). Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Ten
eerste de onmogelijkheid om geld uit te geven als gevolg van de lockdown. Ten tweede ervaren burgers en bedrijven het huidige
tijdsgewricht als onzeker. Dit leidt tot het
opbouwen van spaarreserves. De verwachting is dat als de meerderheid van de bevolking gevaccineerd is, de onzekerheid over de
toekomst zal verdwijnen en het vertrouwen
van consumenten zal stijgen (DNB 2020).
Hierdoor stijgen de bestedingen van consumenten, betaald uit de spaarpotten. De stijging van de vraag naar goederen en diensten
kan bij een gelijkblijvend aanbod leiden tot
een stijging van de prijs, en dus tot inflatie.

Hoge inflatie na de coronacrisis

Samenvattend kan worden gesteld dat in de
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Figuur 1: Toename tegoeden huishoudens bij banken. Bron: De Nederlandsche Bank

acht jaar voorafgaand aan de coronacrisis
de inflatie in de Eurozone gemiddeld slechts
één procent per jaar was. Dit ondanks het
aanzetten van de geldpers, de negatieve rente en andere steunmaatregelen. Gedurende
de coronacrisis is dit beleid voortgezet; er is
zelfs nog meer geld in de economie gepompt
door steunpakketten beschikbaar te stellen
aan burgers en bedrijven. Ook dit leidde niet
tot sterke inflatie. In dit artikel is betoogd dat
er goede redenen zijn om aan te nemen dat
het einde van de coronacrisis een omslagpunt is, waarna de inflatie zal stijgen. Het
geld dat tijdens de coronacrisis is gespaard,
zal worden uitgegeven als het consumentenvertrouwen toeneemt – dit vertrouwen
zal worden gevoed door de massale vaccinatieprogramma’s en het opheffen van de
lockdownmaatregelen. Ook belastingverhogingen, die post-corona worden ingevoerd
om de rekening van de coronacrisis te betalen, zullen prijzen van goederen en diensten
opdrijven. Kortom, al deze redenen zorgen
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ervoor dat na corona de inflatie zal gaan
oplopen. Dit vraagt om politieke keuzes.

Terughoudendheid van politici vereist om de inflatie beperkt te houden

Als de inflatie gaat oplopen, dan staan politici voor een myriade aan problemen. In de
aankomende kabinetsperiode zullen politici
met oplossingen moeten komen voor deze
(ophanden zijnde) problemen. In dit artikel zijn economische en liberale kaders geschetst ten behoeve van de politieke keuzes
die gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld
rondom het pensioenstelsel: hoe houden we
dit recent vernieuwde stelsel levensvatbaar
als het reële rendement op pensioenbeleggingen zwaar onder druk komt te staan door
inflatie? Of rondom de rol die de politiek
speelt in het compenseren van burgers voor
het verlies aan koopkracht, als gevolg van inflatie. In linkse kringen denkt men dat loonsverhoging de oplossing is – mededankzij de
niet-aflatende honger van vakbonden naar

50

loonstijging. Hierin schuilt een risico: een
loonstijging kan uiteindelijk de prijzen van
goederen en diensten (verder) opdrijven, dit
omdat bedrijven de loonstijging verwerken
in de prijs van de producten die ze verkopen.
Op deze manier ontstaat de loon-prijsspiraal
waarbij de lonen en de prijzen van producten blijven stijgen. Op den duur wordt dit
onhoudbaar. Tot slot het liberale kader: hoge
inflatie is onwenselijk omdat het leidt tot
aantasting van eigendommen van burgers,
bijvoorbeeld spaar- en pensioengeld. Liberalen hechten – meer dan andere politieke
stromingen – aan het eigendomsrecht en aan
vrijheid. Deze vrijheid wordt bedreigd als
spaar- en pensioengeld in waarde afnemen.
De burger wordt dan afhankelijk van sociale
voorzieningen van de overheid. Een afhankelijke burger is een onvrije burger. De liberale
kernwaarden ‘vrijheid’ en ‘het recht op eigendom’ dienen, ook tijdens een coronapandemie of inflatiecrisis, hoog in het vaandel
te blijven staan. Daarom moeten politici
vanaf heden afzien van het invoeren van beleidsmaatregelen die een inflatoire werking
hebben. Indien in de toekomst nieuwe economische steunmaatregelen nodig zijn, kunnen deze alleen worden ingevoerd wanneer
inflatie, als neveneffect, wordt uitgesloten.
Mario Draghi heeft Europa gered uit de
eurocrisis, artsen zijn de wereld uit de
coronacrisis aan het redden, wie redt ons uit
de naderende inflatiecrisis? En met welke slogan gaat deze redder in nood de aanstaande
inflatiecrisis te lijf en de geschiedenisboeken
in? “Whatever it takes” is reeds vergeven én
niet meer van toepassing op de huidige stand
van zaken. Een betere slogan voor de actuele
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economische situatie zou zijn: “Whatever it
takes, as long as it does not increase inflation”.

Roy van Run is werkzaam bij de Rabobank.
Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.
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Energie

Leveringszekerheid van elektriciteit in
Nederland richting 2030
door Roderick Timmer

Sinds de liberalisering van de elektriciteitsmarkt is er veel veranderd in onze elektriciteitsvoorziening.1 De netwerkbedrijven zijn
gesplitst van de productie- en leveringsbedrijven en er was veel interesse in de Nederlandse productiebedrijven vanuit Europese
buurlanden. Vorig jaar is een van de twee
laatste grote Nederlandse energiebedrijven
in buitenlandse handen gekomen. Tussen
2009 en 2015 zijn verschillende nieuwe kolen- en gascentrales gerealiseerd. De afgelopen tien jaar is er daardoor sprake geweest
van overcapaciteit in Nederland. Door de
snelgroeiende wind- en zoncapaciteit en
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afnemende vraag nam de overcapaciteit
verder toe, wat resulteerde in slechte marges voor de stroomproducenten op de
groothandelsmarkten. Sommige eigenaren
van nieuwe centrales zagen zich daarom
genoodzaakt centrales tijdelijk stil te leggen (Het Financieele Dagblad 2013). Op
dit moment zijn bijna alle centrales vanwege verbeterde marktomstandigheden weer
operationeel. De uitwisseling van stroom
met omringende landen is significant toegenomen.
De beschikbaarheid van het Nederlandse
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elektriciteitsnet is 99.99 procent (Tennet.eu).
Men gaat ervan uit dat het licht altijd aan gaat
bij het omzetten van de schakelaar. Richting
2030 nemen de onzekerheden voor leveringszekerheid echter toe. De elektriciteitsmix wordt grotendeels weersafhankelijk en er
zijn grote onzekerheden rondom de ontwikkeling van de vraag door de elektrificatie. De
belangrijkste reden is de uitvoering van het
Klimaatakkoord voor het halen van de Europese CO2-reductiedoelen. In de European
Green Deal is in december 2020 vastgelegd
dat de broeikasgassen in 2030 minstens 55
procent lager moeten liggen dan het niveau
van 1990 (Europese Commissie 2021a). Het
Nederlandse doel zal waarschijnlijk net onder
de 55 procent liggen. Van de elektriciteitssector wordt een grote bijdrage verwacht. Het
fossielvrij maken van de elektriciteitsproductie maakt elektrificatie voor andere sectoren
mogelijk. Wat betekenen deze politieke keuzes voor de leveringszekerheid van elektriciteit richting 2030 en wat zijn de uitdagingen
voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt?

Sluiten kolencentrales

In de afgelopen vijf jaar zijn de oudste kolencentrales gesloten, in ruil voor het afschaffen van de kolenbelasting en het openhouden van de nieuwe kolencentrales. Om aan
het Urgenda-vonnis te voldoen, 25 procent
CO2-besparing aan het eind van 2020 ten
opzichte van 1990, is eind 2019 een kolencentrale uit de jaren 90 gesloten en wordt
op dit moment gekeken naar het sluiten van
een nieuwe kolencentrale of het reduceren
van de jaarlijkse productie van de overgebleven centrales (de Rechtspraak). Vanaf
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2030 mag er geen elektriciteit meer worden
geproduceerd met kolen (Wet verbod op
kolen bij elektriciteitsproductie 2019). In
plaats van een totaal verbod had de overheid
ook commerciële productie kunnen verbieden en de centrales na 2030 in een reserve
kunnen plaatsen voor het borgen van de
leveringszekerheid, zoals in het Verenigd
Koninkrijk. Een vorm van compensatie zal
immers op een manier betaald moeten worden, zoals beschreven in artikel 4 van de Wet
verbod op kolen bij electriciteitsproductie.
Het verbod heeft grote gevolgen voor de Nederlandse elektriciteitsmix. Op dit moment
is het productiepark gediversifieerd met kolencentrales, gascentrales, een kerncentrale,
wind en zon. In de aanloop naar de verkiezingen werd er in Den Haag weer gesproken
over het bouwen van nieuwe kerncentrales.
Er zijn echter geen marktpartijen die willen
bouwen zonder een garantie van de overheid
en een mogelijke nieuwe centrale zal niet
binnen tien jaar operationeel zijn. Door de
ligging van Nederland wordt ingezet op wind
op zee. Ook de zoncapaciteit neemt significant toe de komende tien jaar. Deze weersafhankelijke opwek zal gebalanceerd worden
door opslag en flexibele vraag en aanbod,
mede geholpen door de digitalisering van
de sector. Voor toekomstige back-up-capaciteit zijn we daardoor aangewezen op gascentrales in Nederland en de buurlanden.

Monitoring leveringszekerheid

Door de grote veranderingen in de elektriciteitsmix en de elektrificatie wordt steeds
vaker de vraag gesteld wie verantwoordelijk
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is voor de leveringszekerheid van elektriciteit
in Nederland. Landelijk netbeheerder Tennet
doet jaarlijks een monitoring en brengt advies uit aan het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. De eindverantwoordelijke lijkt dus de minister van Economische
Zaken en Klimaat te zijn. Het advies wordt
uitgebracht op basis van de ‘Loss of Load Expectation’ (LOLE); het verwachte aantal uren
per jaar dat niet aan de elektriciteitsvraag kan
worden voldaan. De grens van de LOLE is in
Nederland vastgesteld op vier uur. Er worden
twee berekeningen gemaakt. Een nationale
berekening, waarbij er geen import en export
plaatsvinden, en een Europese berekening op
basis van een model tussen samenwerkende
omringende netbeheerders. Bij de nationale
berekening loopt de LOLE snel op richting
2030, maar bij de Europese berekening blijft
de LOLE onder het maximum van vier uur.
Naast de LOLE wordt er ook gekeken naar
de ‘Expected Energy Not Served’ (EENS), het
aantal MWh dat niet geleverd kan worden
gedurende een jaar en het vermogenstekort.
De LOLE-berekening wordt gemaakt op basis van een probabilistisch model. De productiecapaciteit wordt geschat op basis van
input van producenten en de vraag op basis
van verschillende vraagvoorspellingen zoals die uit de Klimaat en Energieverkenning
(KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voor de komende tien jaar is
bekend dat kolencentrales zullen sluiten en
een nieuwe kerncentrale nog niet operationeel zal zijn en daarnaast welke gascentrales
er precies zijn en hoeveel wind- (op zee) of
zoncapaciteit er ongeveer gebouwd gaat wor-
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den. De grootste onzekerheid zit in de modellering van de vraag door de elektrificatie.
De vraagvoorspelling is cruciaal voor de uitkomsten van de monitoring van de leveringszekerheid, maar hier is tot vorig jaar weinig
aandacht voor geweest in de rapportages.
Naast het rapport Monitoring Leveringszekerheid van Tennet zijn er ook andere organisaties die de ontwikkelingen op
energiegebied in Nederland analyseren. De
International Energy Agency (IEA) brengt
een Energy Policy Review uit, waarbij alle
aspecten van het Nederlandse energiesysteem aan de orde komen en er ook specifiek
gekeken wordt naar de leveringszekerheid
van elektriciteit, gevolgd door enkele aanbevelingen. Daarnaast is er een rapport van
het Pentalateral Energy Forum (PLEF), een
samenwerkingsverband tussen de regionale
netbeheerders in Noordwest-Europa. De methodologie komt overeen met die van het nationale Tennet-rapport met een horizon van
vijf jaar (PLEF 2020). The European Network
of Transmission System Operators for Electricity (ENTSOE) is een samenwerkingsverband tussen 35 landen en 42 netbeheerders
(Entsoe.eu). ENTSOE begeleidt de energietransitie op Europees niveau en rapporteert
daarbij over leveringszekerheid voor het komende seizoen (zomer/winter), de komende
tien jaar in de Mid-term Adequacy Forecast
(MAF) en de komende tien tot 20 jaar in het
Ten-Year Network Development Plan (TYNDP). De data die gebruikt worden voor het
PLEF-rapport en het MAF-rapport worden
steeds meer op elkaar afgestemd, in lijn met
het nationale Tennet-monitoringsrapport.
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Door de overgang van een elektriciteitsmix
met centrale conventionele basislastcentrales
naar een mix gedomineerd door decentrale
weersafhankelijke opwek in combinatie met
flexibel vermogen, is de vraag of sturen op
de uitkomsten van het huidige (probabilistische) model nog steeds de juiste is. Het zou
de voorkeur hebben om korte- en langetermijnaspecten te definiëren en op basis van
het geheel een conclusie te trekken voor leveringszekerheid van elektriciteit. Kortetermijnaspecten zijn ‘generation adequacy’, waarbij
gekeken wordt naar de verhouding tussen
vraag en aanbod en hoe snel het systeem
herstelt na een onbalans. Ook is het belangrijk om te kijken of de aanvoer van de benodigde grondstoffen plaats kan vinden, wat
voor Nederland nu gas is en ook zal blijven
in de toekomst. Andere aspecten zijn netcongestie, de kwaliteit van de data, scenario’s
voor Noordwest-Europese weerpatronen en
de beschikbaarheid van interconnectiecapaciteit. Langetermijnaspecten zijn geopolitieke spanningen, zoals de situatie rondom
de aanleg van de Nord Stream 2 pijplijn, de
ontwikkeling van de energievraag en de capaciteit van het net. Daarnaast is het functioneren van de Nederlandse ‘energy-only
markt’ belangrijk, omdat investeringen in
nieuwe capaciteit gebaseerd worden op de
huidige en te verwachten marges.2 Het kader met alle dimensies van leveringszekerheid ontwikkeld door Larsen e.a. geeft hier
een compleet beeld van (Larsen e.a. 2017).

Ontwikkeling van de vraag

Uit de laatste Tennet-monitoring (Monitoring Leveringszekerheid 2020) komt naar
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voren dat we in 2030 op nationaal niveau
een LOLE hebben van honderden uren, ver
boven de norm van vier uur. We worden
importafhankelijk en de vraag is of omringende landen stroom kunnen leveren tijdens
de uren van nood. Door de grote veranderingen in het vraagprofiel is het heel moeilijk in te schatten wat de vraag zal zijn in
ons land en omringende landen in 2030. De
onderliggende vraag neemt af door efficiëntie, maar de totale vraag neemt toe door de
elektrificering die plaatsvindt in de verschillende sectoren. In een recent rapport van CE
Delft bleek dat de bandbreedte van de elektrificatie groot is; tussen de 18 TWh en 69
TWh additionele elektriciteitsvraag in 2030
op een basisvraag van 104 TWh (CE Delft
2020). Het laatste Tennet-monitoringsrapport gaat uit van een totale vraag vergelijkbaar met het laagste vraagscenario uit het
rapport van CE Delft en een zeer conservatieve inschatting van de piekvraag (Rapport
Monitoring Leveringszekerheid 2020). Sectoren waar de meeste groei verwacht wordt
zijn industrie, mobiliteit en datacenters. Met
name de toenemende datacenter basislastvraag zal in de toekomst een dure en moeilijke opgave worden voor back-up-capaciteit.
De maximale piekvraag hangt af van het
slim sturen van bijvoorbeeld elektrisch vervoer of elektrische boilers. Slim sturen is
mogelijk door een verdere digitalisering,
maar deze is afhankelijk van data en de
kwaliteit van deze data. Het op grote schaal
beschikbaar maken van data uit slimme
meters zou een eerste stap zijn om de kwaliteit van onder andere de vraagdata te ver-
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beteren en nieuwe diensten (flexibiliteit)
aan te kunnen bieden voor vraagsturing.
Het rapport concludeert dat het niet de
vraag is of elektrificatie plaats gaat vinden,
maar wanneer. De politieke keuzes die nu
gemaakt worden zijn hiervoor bepalend,
maar nog omgeven door vele onzekerheden. De sector met de grootste onzekerheden is de industrie. Er zullen snel concrete
plannen moeten komen voor de elektrificatie, netcapaciteit en waterstof, zodat er tijdig
geïnvesteerd kan worden en er meer duidelijkheid komt over de te verwachten vraag.

Interconnectie

Onderdeel van het Europese Clean Energy
Package is de volledig geïntegreerde ‘internal energy market’.3 Goede interconnectie is

hierbij van cruciaal belang, zodat landen op
elkaar kunnen vertrouwen als er een centrale
uitvalt of er meer wind of zon is dan verwacht
en er stroom geïmporteerd en geëxporteerd
kan worden (Europese Commissie 2021b).
Door een efficiënte Europese interne markt
kan de weersafhankelijke elektriciteitsproductie geoptimaliseerd worden tussen de
verschillende landen. Tot aan de Brexit was er
een interne Europese elektriciteitsmarkt met
gekoppelde spotprijzen, maar vanaf dit jaar
maakt het VK daar geen deel meer van uit. Op
een minder efficiënte wijze wat betreft prijs
en leveringszekerheid vindt er echter nog wel
uitwisseling van stroom plaats met het VK.
Vanuit de afspraken voor de European
Energy Union moeten landen streven naar
15 procent interconnectiecapaciteit van de

Kerncentrale in Borssele | Tom Buysse
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geïnstalleerde nationale capaciteit in 2030.
Netbeheerders moeten, in lijn met de Clean
Energy Package, 70 procent van de grenscapaciteit beschikbaar maken voor import en
export. Onderzoek toont aan dat de leveringszekerheid door meer interconnectiecapaciteit toeneemt, maar dat de robuustheid
van het systeem afneemt (Beyza, 2020). Dit
wordt veroorzaakt door het risico dat een
stroomonderbreking in het ene land zich uitbreidt naar het andere land, zoals de stroomstoring van 8 januari dit jaar in Kroatië.4 In de
afgelopen 20 jaar is de interconnectiecapaciteit van Nederland toegenomen van 3.5 GW
naar 9.1 GW en richting 2030 zal de capaciteit
verder toenemen naar 10.8 GW, ver boven
het Europese target. Naast het uitbreiden van
de grenscapaciteiten met Duitsland en België
zijn er ook drie nieuwe zeekabels aangelegd.
In 2008 kwam de NorNed-kabel (0.7 GW)
met Noorwegen gereed, gevolgd door de
BritNed-kabel (1 GW) met het Verenigd Koninkrijk in 2012. Eind 2019 is de Cobra-kabel (0.7 GW) met Denemarken opgeleverd.
De beschikbaarheid van de BritNed-kabel
is hoog. NorNed heeft te maken met veel
reducties door de situatie in het Noorse net.

het PLEF. Deze landen zouden dan in hetzelfde detail meegenomen worden in de Europese berekening voor leveringszekerheid
als de andere omringende landen. Duitsland
wordt richting 2030 meer afhankelijk van
importen. De Duitse kerncentrales zijn eind
2022 allemaal gesloten en eind 2038 sluit de
laatste kolencentrale de deuren. In de eerste veiling voor het sluiten van Duitse kolencentrales werd zo besloten een nieuwe,
grote kolencentrale te sluiten, iets wat niemand een paar jaar geleden voor mogelijk
had gehouden. In België worden de laatste
kerncentrales eind 2025 gesloten. België zet
in op het bouwen van nieuwe gascentrales
gesteund door een capaciteitsmechanisme.5
Het wetsontwerp voor dit mechanisme is in
maart dit jaar goedgekeurd. De eerste veiling heeft nog niet plaatsgevonden, maar
staat gepland voor het najaar van 2021. Er
blijft dus niet veel tijd over voor het realiseren van nieuwe gascentrales. In Duitsland zullen met het huidige beleid ook vele
nieuwe gascentrales gerealiseerd moeten
worden. Het is maar zeer de vraag of deze
centrales op tijd zullen zijn om Nederland te
kunnen helpen gedurende de kritieke uren.

Afgelopen januari waren alle drie de kabels een dag tijdelijk niet beschikbaar door
storingen, waardoor Nederland alleen nog
verbonden was met Duitsland en België. De
interconnectoren zijn cruciaal voor de leveringszekerheid, omdat Nederland volgens
de nationale berekening na 2025 afhankelijk
wordt van de buurlanden. Noorwegen, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zouden ook onderdeel uit moeten maken van

Conventioneel vermogen en flexibilisering
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Tussen 2000 en 2010 groeide de vraag van
elektriciteit in Nederland met ongeveer anderhalf procent per jaar. Er was sprake van
een ‘firm vermogenstekort’, wat betekent dat
het opgestelde Nederlandse vermogen niet
altijd toereikend was om aan de vraag te voldoen. Vanwege het vermogenstekort was er
vanuit de politiek vraag naar nieuw produc-
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tievermogen (Tweede Kamer 2004). Voor
een diverse elektriciteitsmix werd er aangestuurd op zowel kolen- als gascentrales. Alle
energiebedrijven wilden in die tijd verschillende centrales bouwen. De splitsingswet
maakte verkoop van productie- en leveringsbedrijven mogelijk en er was interesse vanuit
de omringende landen om de Nederlandse
bedrijven over te nemen gedurende dezelfde periode. Dit maakte het realiseren van
nieuwe capaciteit extra aantrekkelijk. Daarnaast begon men met het versneld ontwikkelen van zon- en windcapaciteit. Hiervoor
werd veel subsidie verstrekt in de West-Europese landen, wat onderdeel was van de
2020 klimaatdoelen. Marges voor conventionele centrales namen door de ontstane
overcapaciteit snel af. De vraag stagneerde
en de hernieuwbare energie nam met name
in het buitenland snel toe, waardoor goed-
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kope stroom Nederland binnenstroomde.
Een aantal nieuwe gascentrales ging voor
jaren in de mottenballen of werd uit bedrijf
genomen gedurende de zomermaanden.
De ontwikkelingen rondom de marges van
gascentrales en de kritiek vanuit de maatschappij op kolencentrales betekenden het
einde van de resterende bouwplannen. Tot
op heden zijn er gezien de marktontwikkelingen geen nieuwe grootschalige conventionele centrales gepland richting 2030. Grootschalige biomassa (-subsidie) wordt weer
afgebouwd. Zon- en windcapaciteit blijven
de komende jaren sterk groeien. Op dit moment is er ongeveer 10 GW zoncapaciteit
in Nederland en 7 GW aan windcapaciteit.
Richting 2030 strijgt dit door naar respectievelijk 27 GW en 19 GW (Monitoring Leveringszekerheid 2020). Na 2030 zal de elek-
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triciteitsmix bestaan uit gascentrales, wind,
zon, korte- en langetermijnopslag in combinatie met de interconnectoren. De huidige
gascentrales zijn zeer geschikt om de schommelingen van de weergerelateerde opwek op
te vangen. Flexibilisering aan de aanbodzijde is echter vereist om het steeds extremer
wordende resterende vraagprofiel richting
2030 te kunnen balanceren. Om dit mogelijk te maken is verdere digitalisering aan
de aanbodzijde vereist, zodat bijvoorbeeld
windmolens, zonneparken en kortetermijnopslag actiever gestuurd kunnen worden.

Electriciteitsmarkt

Eerder zijn de begrippen energy-only en capaciteitsmarkt genoemd. In een energy-only
markt is er alleen een vergoeding voor de
geleverde stroom (kilowattuur) en bij een
capaciteitsmarkt is er (ook) een vergoeding
voor het aanhouden van capaciteit (kilowatt). Er wordt door middel van een veiling
voor langere tijd capaciteit gecontracteerd
om aan een vooraf vastgesteld niveau van de
vraag te kunnen voldoen, zoals in België en
het VK. In Nederland heeft de (energy-only) markt zich ontwikkeld tot een volwassen
markt voor zowel de korte- als langetermijnhandel. De grote variaties in de weersafhankelijke opwek, de diverse elektriciteitsmix
en hogere import- en exportcapaciteit in
relatie tot alle omringende landen zorgen
voor toenemende liquiditeit. De kosten van
gas, kolen en CO2 zullen de komende jaren
nog de hoofdrol spelen voor de Nederlandse
prijsvorming en de netto-exportpositie van
stroom. Een hogere CO2-prijs verbetert bijvoorbeeld de exportpositie van Nederland
door de huidige kolen gedomineerde Duitse
LIBERALE REFLECTIES | mei 2021

elektriciteitsmix. De toekomstige stroomprijzen en marges zijn bepalend voor de
bereidheid te investeren in nieuwe opwekcapaciteit in de energy-only markt. Op dit
moment zijn de marges en marktontwikkelingen niet aantrekkelijk genoeg om te investeren in nieuwe gascentrales. De huidige
hoge prijs van CO2 is vooral gunstig voor
opwekcapaciteit zonder CO2-uitstoot. Er
wordt volop geïnvesteerd in wind- en zoncapaciteit op basis van de subsidies en langetermijnprijscontracten met grootverbruikers.
Daarnaast is er een toename van flexibel vermogen, waarbij opslagcapaciteit een grote
ontwikkeling doormaakt. Voor de kortetermijnopslag wordt gekozen voor grootschalige batterijen en warmtebuffers en voor de
langetermijnopslag volgen de meeste landen
de European Green Deal door te kiezen voor
waterstof. Ook datagedreven oplossingen
voor vraag- en aanbodsturing zijn volop in
ontwikkeling, maar hiervoor is het zoals eerder genoemd belangrijk dat de digitalisering
versneld wordt. Door deze ontwikkelingen
vindt er een verschuiving plaats van de liquiditeit naar de kortetermijnmarkt, waarbij
handel gedurende de dag steeds belangrijker
wordt om verschillen in wind- en zonproductie ten opzichte van eerdere voorspellingen te corrigeren. De prijsvolatiliteit neemt
door het grotere aandeel van weersafhankelijke opwek op de korte termijn toe en dit
verhoogt de waarde van flexibel vermogen.
De verwachting is dat de hogere prijsvolatiliteit de komende jaren zal blijven en dit is
gunstig voor bestaande gascentrales en het
ontwikkelen van nieuw flexibel vermogen.
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Japan, Texas en het Verenigd
Koninkrijk

Recente voorbeelden in Japan en de Amerikaanse staat Texas laten zien hoe belangrijk
het is om de korte- en langetermijnaspecten
mee te nemen in de beoordeling van de leveringszekerheid. In Japan was het begin januari 2021 koud gedurende drie weken met
temperaturen ver onder het gemiddelde.
Problemen met de elektriciteitsvoorziening
ontstonden door een tekort aan gas, waardoor centrales niet (op volle kracht) konden
draaien en aan grootverbruikers gevraagd
werd om de stroomvraag te reduceren (Obayashi en Sheldrick 2021). In februari van dit
jaar waren de gasinstallaties in Texas niet
voorbereid op de sneeuw en extreem koude
periode, waardoor meer dan vier miljoen
mensen dagenlang zonder stroom, verwarming en water zaten. Naast het ontbreken
van gas voor de gascentrales werd ook duidelijk dat de piek stroomvraag behoorlijk
onderschat was. In de winterverwachting
van de netbeheerder was de geschatte maximale vraag 67 GW, terwijl de werkelijke
voorspelling van de piekvraag op een moment tijdens de koude periode meer dan
tien procent hoger lag (ERCOT). Texas is
een energy-only markt. Een capaciteitsmarkt
had een black-out echter niet voorkomen,
omdat de installaties niet goed voorbereid
waren op de extreme winterse omstandigheden. De financiële afrekening van deze
periode, waarbij stroomprijzen dagenlang
9000 dollar waren, zal waarschijnlijk leiden
tot vele faillissementen van leveranciers en
onbetaalde rekeningen van consumenten
met een flexibel contract (Kelly en McL-
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aughlin 2021). Ook dichter bij huis heeft de
netbeheerder van het Verenigd Koninkrijk
(met een capaciteitsmarkt) verschillende
noodberichten moeten uitsturen afgelopen
januari, omdat het niet aan de vraag dreigde te kunnen voldoen (National Grid ESO).
De belangrijkste redenen hiervoor waren
verminderde beschikbaarheid van productie-eenheden en windstille dagen. Daarnaast
werd er bij sommige interconnectoren uitgegaan van import tijdens kritieke uren, terwijl
in de praktijk het Verenigd Koninkrijk deze
uren exporteerde (Timera Energy 2021).

Conclusie

Na jaren van overcapaciteit ontwikkelt zich
een nationaal vermogenstekort richting
2030. Vanwege subsidies, het geforceerd
sluiten van kolencentrales en de huidige
onzekerheden in de markt is de bereidheid te investeren in nieuwe conventionele
back-up-capaciteit in Nederland laag. Leveringszekerheid van elektriciteit wordt door
de grote onzekerheden van de energietransitie minder vanzelfsprekend. Dit is zorgelijk,
maar er is nu nog genoeg tijd. Naast de LOLE-berekening moeten de andere genoemde
leveringszekerheidsaspecten meegewogen
worden in het eindoordeel van Tennet aan de
minister van Economische Zaken en Klimaat
om de markt op tijd bij te kunnen sturen.
Duidelijke keuzes vanuit de politiek omtrent
de elektrificatie van met name de industrie
is van belang voor de markt om te kunnen
investeren. De digitalisering moet versneld
worden, waardoor de markt kan beschikken
over kwalitatief goede data om zowel aan de
vraag- als aan de aanbodzijde nieuwe dien-
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sten te kunnen leveren voor het balanceren
van het net. Door de toenemende liquiditeit
en marktvolatiliteit op de korte termijn en een
hogere prijs van CO2 wordt er op dit moment
volop geïnvesteerd in wind- en zonneparken,
opslagcapaciteit en datagedreven oplossingen
voor flexibiliteit. De markt functioneert, maar
toekomstige verstoringen vanuit buurlanden
door de introductie van capaciteitsmarkten
en het geforceerd sluiten van centrales kunnen dit mogelijk veranderen. Meer onderzoek is vereist naar de ontwikkeling van de
vraag en de uitwisseling van stroom met de
buurlanden tijdens kritieke momenten. Alleen dan kan bepaald worden of de afhankelijkheid van de buurlanden acceptabel is
voor de leveringszekerheid richting 2030.

drs. R.R.C. Timmer doet onderzoek naar de
toekomstige leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland en is manager van Cross
Energy Trading.
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3.
Doel van de internal energy market: vrije
uitwisseling van elektriciteit tussen Europese landen, concurrentie, goede interconnectie, verbeteren leveringszekerheid en verduurzaming.
4.
Op 8 januari 2021 vond er na een
storing in Zuidoost-Europa een ontkoppeling
plaats van het net tussen Noordwest-Europa en
Zuidoost-Europa, waardoor ook in Nederland
verschillende stroomstoringen werden gemeld
door de tijdelijke spanningsdip.
5.
Capaciteitsmechanisme: hierbij wordt
het aanhouden van capaciteit vergoed.
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Rechtsstaat

Hoe de rechter de wetgever kan corrigeren en
waarom dit belangrijk is
door Erik Verweij

De rechtsstaat lijkt de afgelopen maanden
niet weg te slaan uit het publieke debat.
In EU-verband wordt driftig ruzie gemaakt over de rechtsstatelijke situatie in
Polen en Hongarije. In eigen land hebben
het Urgenda-arrest, de stikstofuitspraak,
de toeslagenaffaire, het verkiezingsprogramma van de VVD en het proces rondom de avondklok veel stof doen opwaaien en veel pennen in beweging gekregen.
De laatste jaren is vooral de discussie weer
opgelaaid over de verhouding tussen rechter en wetgever. Rechters zouden wel erg
enthousiast te werk gaan en te vaak ‘op de
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stoel van de wetgever’ gaan zitten. Een parlementaire werkgroep werd opgericht om
te onderzoeken of er sprake was een ‘dikastrocratie’ – een regering door rechters.
Deze bijdrage strekt ertoe de vraag te beantwoorden hoe de rechter zich verhoudt tot
de wetgever. Een levendige discussie over
de rol van de rechter in ons rechtssysteem
is waardevol en is het voor een zinnige discussie noodzakelijk de huidige situatie goed
te begrijpen. Vaak wordt de indruk gewekt
dat de rechter stelselmatig grondrechten activistisch zou uitleggen en de macht van de
wetgever zou proberen over te nemen. In
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deze bijdrage betoog ik dat daar geen sprake van is. Een debat dat gevoerd wordt op
basis van onterecht wantrouwen of misverstanden kan leiden tot beleid dat niet alleen
ineffectief is, maar zelfs schadelijk is voor
de rechtsstaat en de burgerlijke vrijheden
die de rechtsstaat behoort te beschermen.

Rechterlijk toezicht

De rechtsstaat is een breed begrip voor grondideeën en normen over de verhouding tussen burger en staat. Deze ideeën en normen
maken samen dat de rechten en vrijheden
van de burger worden beschermd. De bevoegdheden van de staat worden in een
rechtsstaat door het recht beperkt en een onafhankelijke rechtspraak ziet toe op naleving
van het recht. Omdat de rechtsstaat op deze
manier individuele vrijheden beschermt, is
een goed functionerende rechtsstaat noodzakelijk voor een liberale samenleving.
De volgende beginselen zijn daarbij van
belang. Ten eerste, een machtenscheiding
tussen wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Ten tweede, grondrechten die de fundamentele vrijheden van
burgers waarborgen. Ten derde, een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak.
En ten vierde, duidelijke wetten die voldoen aan het legaliteitsbeginsel waar overheidshandelen op gebaseerd moet zijn.
Alle beginselen spelen een rol in de discussie over de verhouding van de rechter ten
opzichte van de wetgever. Het eerste beginsel betreft de machtenscheiding, of liever
gezegd de machtenspreiding. Montesquieu
beschreef een staatsvorm waarbij drie gescheiden machten bestaan: de wetgevende,
de uitvoerende en de rechtsprekende macht
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(Montesquieu 1748). Elke macht moet binnen de grenzen van haar eigen bevoegdheden blijven en de bevoegdheden van de
andere machten respecteren. Tegelijkertijd moeten er checks and balances bestaan.
De machten zijn van elkaar afhankelijk
en moeten elkaar tot een bepaalde hoogte
kunnen controleren (Raad van State 2020).
Het beginsel van een onafhankelijke rechtspraak schrijft voor dat rechters vrij moeten zijn van politieke invloeden. Het is belangrijk dat rechters ook uitspraken kunnen
doen die nadelig zijn voor de wetgever.
Daarnaast spelen grondrechten een belangrijke rol. Iedereen heeft bepaalde fundamentele rechten en vrijheden die zó essentieel zijn, dat ook de democratisch gekozen wetgever deze moet respecteren.
Deze grondrechten zijn opgenomen in
onze Grondwet en internationale verdragen. De rechter beoordeelt op verzoek van
een burger of de wetgever grondrechten
voldoende respecteert en zich voldoende
inzet om deze grondrechten te waarborgen. Daarbij beoordeelt de rechter ook of
wetten voldoen aan het legaliteitsbeginsel.
In een rechtsstaat is het daarom noodzakelijk dat de rechter de wetgever kan corrigeren zodat burgers ook tegenover de wetgever bescherming van hun grondrechten
hebben. Een belangrijker liberaal principe
is haast niet voor te stellen. Dat de rechter de wetgever mag corrigeren in concrete
rechtszaken staat ook niet serieus ter discussie. De vraag is eerder hoe de rechter
nu omgaat met deze bevoegdheid en of dat
tot problemen voor de democratie leidt.
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De rechter heeft verschillende manieren
waarop hij de wetgever kan corrigeren. De bevoegdheden die het vaakst tot discussie leiden
zijn de zaken waarin de rechter beoordeelt of
wetgeving in strijd is met hoger recht, en de
situaties waarin de rechter de staat beveelt om
iets (niet) te doen op grond van hoger recht.

Beoordelen van wet- en regelgeving

De wetgever heeft in beginsel de vrijheid om
de wetgeving te maken die hij wenselijk acht.
Daarbij is de wetgever wel gebonden aan andere, hogere rechtsbronnen dan de wet. In
een rechtsstaat moet ook de wetgever zich
immers aan het recht houden – en het recht
bestaat niet alleen uit de wil van de wetgever. Dit beginsel is logisch, omdat de wetgever anders met een eenvoudige meerderheid
grondrechten aan de kant zou kunnen zetten.
Een burger kan de rechter vragen te beoordelen of bepaalde wetgeving in strijd
is met hoger recht. Welke bevoegdheden
de rechter precies heeft om dit te beoordelen hangt af van het soort wet- of regelgeving dat ter discussie staat en de rechtsbron waar de burger een beroep op doet.
Er moet eerst onderscheid worden gemaakt
tussen het soort wetgeving dat ter discussie
staat. Dat kan wetgeving in formele zin (hierna: wetgeving) zijn of lagere regelgeving (in
materiële zin hierna: regelgeving). Wetgeving wordt gemaakt door de wetgever (de regering en de Staten-Generaal) via de grondwettelijke wetgevingsprocedure. Regelgeving
wordt gemaakt door lagere overheidsorganen en zijn bijvoorbeeld ministeriële besluiten, provinciale of gemeentelijke verordeningen of algemene maatregelen van bestuur.
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Er moet vervolgens onderscheid worden
gemaakt tussen het soort rechtsbron waar
de burger een beroep op doet. De rechter
mag wetgeving bijvoorbeeld alléén toetsen aan bepaalde bepalingen uit verdragen,
maar niet aan bepalingen uit de Grondwet
op grond van artikel 120 van de Grondwet, het constitutioneel toetsingsverbod.
Dit toetsingsverbod geldt volgens de Hoge
Raad ook voor bepalingen uit het Statuut
van het Koninkrijk en ongeschreven, algemene rechtsbeginselen (HR Harmonisatiewet), maar dit verbod geldt niet voor het
toetsen van lagere regelgeving. De rechter
mag wet- en regelgeving alléén toetsen aan
bepalingen uit verdragen die rechtstreekse
werking hebben. Bepalingen waar de burger rechtstreeks rechten aan kan ontlenen.
Als de rechter oordeelt dat wet- of regelgeving in strijd is met hoger recht, dan kan de
rechter de wet- of regelgeving interpreteren
in overeenstemming met hoger recht, de
wet- of regelgeving in een concreet geval buiten toepassing laten of in algemene zin onverbindend verklaren (Uzman 2013, 90). De
rechter kan op deze manier zowel de wetgevende als de uitvoerende macht corrigeren.
In de praktijk komt het niet vaak voor dat de
rechter oordeelt dat wet- of regelgeving in
strijd is met hoger recht. Onderstaand enkele voorbeelden waarin de rechter dergelijke
vorderingen afwees, alleen al in het jaar 2020:
De Rechtbank Den Haag oordeelde dat het
landelijke vuurwerkverbod in stand kon
blijven, ondanks dat vuurwerkondernemers stelden dat het vuurwerkverbod in
strijd was met algemene rechtsbeginselen
(Rb. Vuurwerkverbod I). De Rechtbank
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Rotterdam oordeelde dat het plaatselijke vuurwerkverbod in Rotterdam in stand
kon blijven, ondanks dat vuurwerkondernemers stelden dat het vuurwerkverbod in
strijd was met algemene rechtsbeginselen,
de wet en verdragen (Rb. Vuurwerkverbod
II). De Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de plaatselijke mondkapjesplicht in
Amsterdam in stand kon blijven, ondanks
dat een stichting stelde dat de mondkapjesplicht in strijd was met de Grondwet en
andere wetgeving (Rb. Mondkapjesplicht).
Slechts in uitzonderlijke gevallen oordeelde
de rechter dat wetgeving wel in strijd was
met verdragen:
De Rechtbank Den Haag oordeelde in 2020
dat een wettelijk instrument waarmee de
Staat op geautomatiseerde wijze fraude met
toeslagen en uitkeringen opspoorde in strijd
was het recht op bescherming van de privésfeer (Rb. SyRI). De Hoge Raad oordeelde
in 2014 en opnieuw in 2019 dat een wettelijke uitzondering op het rookverbod voor
rookruimtes ongeldig was omdat de uitzondering in strijd was met bepalingen uit het
WHO-Kaderverdrag (HR Rookverbod).
Deze uitspraken hebben overigens opvallend weinig kritiek gehad, zeker in vergelijking met het nog te bespreken Urgenda-arrest. Het lijkt erop dat er pas
systeemkritiek ontstaat als mensen het ook
inhoudelijk oneens zijn met de uitkomst.

Rechterlijk bevel aan de Staat

De rechter kan de Staat bevelen om iets
(niet) te doen op grond van hoger recht.
Deze bevoegdheid is belangrijk, omdat burgers anders niet naar de rechter kunnen stap-
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pen als de wetgever iets niet doet terwijl hij
daar op grond van hoger recht wel toe verplicht is. Bovendien doet de Staat méér dan
alleen het maken van wet- en regelgeving.
Dit soort vorderingen met betrekking tot
een rechterlijk bevel komen regelmatig voor,
maar ook deze vorderingen worden bijna
altijd afgewezen. Alleen al vanaf het begin
van het jaar 2020 zijn daarvan veel
voorbeelden te noemen:
De Hoge Raad oordeelde dat de Staat vrouwelijke IS-uitreizigers en hun kinderen niet
hoefde te repatriëren uit opvangkampen in
Syrië (HR IS-kinderen). De Rechtbank Den
Haag oordeelde dat de Staat niet verplicht
was om een volledige lockdown op te leggen
(Rb. Lockdown I). De Rechtbank Den Haag
oordeelde dat de Staat ook niet verplicht was
de gedeeltelijke lockdown op te heffen (Rb.
Lockdown II). Het Gerechtshof Den Haag
oordeelde dat de Staat niet verplicht was om
de avondklok op te heffen (Hof Avondklok),
overigens wel pas nadat de Rechtbank Den
Haag de vordering in eerste aanleg nog had
toegewezen. De Rechtbank Den Haag oordeelde dat de Staat niet verplicht was horecaondernemingen eerder te openen ondanks
het risico op verspreiding van het coronavirus (Rb. Horecasluiting). De Rechtbank Den
Haag oordeelde dat de Staat niet verplicht was
het gebruik van een bepaald type coronatest
te staken (Rb. PCR-test). De Rechtbank Den
Haag oordeelde dat de Staat niet verplicht was
om een abortuspil thuis te verstrekken tijdens de beperkende coronamaatregelen (Rb.
Abortuspil). De Rechtbank Den Haag oordeelde dat de Staat niet verplicht was strengere klimaatvoorwaarden te stellen aan de
staatssteun aan KLM (Rb. Staatssteun KLM).
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Hoewel dit soort vorderingen in de regel
worden afgewezen, zijn er in de afgelopen
decennia ook enkele gevallen geweest waarin de rechter wel oordeelde dat de Staat
verplicht was om iets te doen op grond van
hogere rechtsbronnen:
De Hoge Raad oordeelde in 2010 dat de Staat
op grond van het VN-Vrouwenverdrag verplicht was maatregelen te nemen om een
einde te maken aan de discriminatie door de
SGP en de onmogelijkheid van haar vrouwelijke leden om zich verkiesbaar te stellen (HR
SGP). De Hoge Raad oordeelde in 2019 dat
de Staat op grond van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het
VN-Klimaatverdrag verplicht was maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 25 procent ten opzichte van het niveau van 1990 (HR Urgenda).
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Het is belangrijk om te benadrukken dat
de rechter géén bevel tot wetgeving kan
geven (HR Waterpakt). In beide voornoemde arresten heeft de Hoge Raad géén
bevel tot wetgeving gegeven, slechts een
algemeen bevel om maatregelen te treffen om iets te bereiken. Welke maatregelen dit precies moesten zijn, liet de rechter steeds bewust aan de wetgever over.

Is de rechterlijke bevoegdheid
problematisch?

De afgelopen jaren is de kritiek gegroeid dat
de rechter zich te veel met democratische
besluiten zou bemoeien. Deze kritiek is niet
nieuw, maar lijkt wel hardnekkiger en luider te zijn geworden. In 2020 verscheen er
zelfs een speciaal (en lezenswaardig) boek
over dit thema (Corstens 2020). Ook in het
concept van het VVD-verkiezingsprogram-
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ma stond felle kritiek op rechters die te bemoeizuchtig zouden zijn geworden. Kritiek die in de finale versie grotendeels (en
wat mij betreft gelukkig) is teruggenomen.
Het zou zeker een probleem zijn als de rechter zijn bevoegdheid te ver zou oprekken.
De rechter zou grondrechten te extensief
kunnen uitleggen en deze kunnen toepassen op situaties waarvoor deze niet bedoeld
zijn. De rechter zou de wetgever zo buitenspel kunnen zetten, terwijl de wetgever de
meest directe democratische legitimiteit
heeft. De rechter zou zelfs uitspraken kunnen doen waar de wetgever eenvoudig niet
aan kan of wil voldoen, waardoor het vertrouwen in zowel de rechter als de wetgever
schade zou oplopen. In het slechtste geval
zou zelfs een echte dikastrocratie kunnen
ontstaan waarin rechters het recht niet alleen toepassen, maar daarnaast weigeren om
wetgeving toe te passen wanneer zij het er
inhoudelijk mee oneens zijn. Wat mij betreft
zijn er geen aanwijzingen dat we die kant op
gaan, terwijl sommigen dit doemscenario
wel gebruiken als rechtvaardiging voor ingrijpende maatregelen, zoals het schrappen
van de rechtstreekse doorwerking van internationale verdragen in ons rechtssysteem.

zich daadwerkelijk als wetgever zou gedragen. Dat is echter niet het geval. De rechter
kan wetgeving weliswaar buiten toepassing
laten of onverbindend verklaren, maar kan
en doet dit alléén als deze wetgeving in strijd
is met verdragen die de wetgever zelf heeft
geratificeerd. De rechter kan op grond van
diezelfde verdragen weliswaar een bevel geven om maatregelen te nemen, maar hij kan
de wetgever níet bevelen om wetgeving met
een bepaalde inhoud tot stand te brengen.
Bovendien is de rechter in de praktijk bijzonder terughoudend met het gebruik van deze
bevoegdheden. Burgers zouden onvoldoende effectieve rechtsbescherming tegenover
de wetgever overhouden als deze bevoegdheden nog verder zouden worden beperkt.

Een veelgehoord argument tegen rechterlijke correcties op wetgeving is dat de rechter zich niet aan de machtenscheiding zou
houden. “De rechter mag niet op de stoel
van de wetgever zitten”, luidt een veelgehoorde beeldspraak. De rechter zou zich
eigenlijk gedragen als wetgever door de
Staat allerlei verplichtingen op te leggen en
wetgeving buiten toepassing te verklaren.

Een ander veelgehoord argument is dat de
rechter géén democratische legitimiteit zou
hebben en daarom ook geen beslissingen
zou mogen nemen die gevolgen hebben
voor democratisch genomen besluiten. Dit
argument overtuigt niet omdat de rechter
géén bevoegdheid heeft om algemene uitspraken te doen waarvoor democratische
legitimiteit vereist is. Dit blijkt uit artikel
12 van de twee eeuwen oude Wet algemene bepalingen, op grond waarvan rechters
géén uitspraken mogen doen bij algemene
uitspraak of verordening. Natuurlijk kun je
verdedigen dat een rechterlijk bevel aan de
wetgever dicht in de buurt komt van een
dergelijke algemene verordening, maar de
wetgever blijft altijd vrij in de invulling van
deze maatregelen. Ook naar aanleiding van
het Urgenda-arrest en het SGP-arrest was
de rechter volledig vrij om de maatregelen
te nemen die de wetgever passend vond.

Dit argument zou geldig zijn áls de rechter

Tenslotte wordt vaak betoogd dat rechters
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verdragsbepalingen te ruim zouden uitleggen, waardoor rechters verdragsbepalingen
toepassen op situaties waar ze niet voor
bedoeld zijn. In het Urgenda-arrest heeft
de Hoge Raad bijvoorbeeld geoordeeld dat
klimaatopwarming het recht op (familie-)
leven in gevaar zou brengen, waardoor het
EVRM dus ook de verplichting zou meebrengen om maatregelen te nemen om
klimaatopwarming te beperken. Volgens
critici is dit níet waar de verdragsbepaling oorspronkelijk voor bedoeld was, en
is het niet de taak van de rechter om deze
verdragsbepaling toch zo toe te passen.
De geldigheid van deze kritiek kan alleen
in concrete gevallen worden beoordeeld.
In algemene zin is het zo dat de rechter
vanzelfsprekend de bevoegdheid – zelfs de
plicht - heeft om de Grondwet en verdragsbepalingen te interpreteren naar hun mo-
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derne betekenis. Artikel 13 van de Grondwet over het briefgeheim heeft vandaag
bijvoorbeeld een andere betekenis dan toen
het in 1983 is geschreven. In alle uitspraken
waarin de rechter wetgeving beoordeelt op
basis van hoger recht, merkt de rechter zelf
ook op dat hij “terughoudend” moet zijn.
Rechters zijn zich dus in ieder geval bewust
van het feit dat zij niet geacht worden om
bepalingen van hoger recht te extensief te
interpreteren. Of rechters zich in alle concrete zaken aan deze regel hebben gehouden valt te bediscussiëren, maar de Staat
heeft altijd de mogelijkheid om deze vraag
bij verschillende instanties te laten beoordelen door andere rechters. Als de Staat bij
de rechtbank verliest, dan kan deze daarna
naar het gerechtshof voor een hoger beroep. Als de Staat bij het gerechtshof verliest,
dan kan deze in cassatie bij de Hoge Raad.
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De Hoge Raad laat zich dan nog adviseren
door een onafhankelijke advocaat-generaal.
Met betrekking tot het Urgenda-arrest waren de rechtbank, het gerechtshof, de advocaat-generaal én de Hoge Raad het eens over
de uitleg van het EVRM. Er is al veel geschreven over het Urgenda-arrest en een volledige
bespreking van dit arrest valt buiten het bestek van deze bijdrage. Zelf meen ik dat de
Hoge Raad open normen (zoals het recht op
leven) terecht heeft uitgelegd in overeenstemming met diverse andere verdragen waar de
wetgever zich aan heeft verbonden. Hoewel
er zinnige tegenargumenten te bedenken
zijn, lijkt er in ieder geval géén sprake te zijn
van een stelselmatige onjuiste interpretatie
van verdragen door activistische rechters.

De noodzakelijkheid en wenselijkheid van oplossingen

Op basis van het voorgaande kom ik tot de
conclusie dat wij een goed functionerende rechtsstaat hebben met een rechterlijke
macht die zich netjes houdt aan haar rechtsstatelijke taak en niet ‘op de stoel van de
wetgever’ heeft plaatsgenomen. Dat gezegd
hebbende, is het belangrijk om te erkennen dat er ook verbeteringen mogelijk zijn
nog voordat er een probleem ontstaat. Er
zijn maatregelen denkbaar die een gezonde
verhouding tussen rechter en wetgever versterken, zonder schade aan te richten aan de
onafhankelijke rechtspraak, de bescherming
van grondrechten en de checks and balances.
Zo zou de wetgever zich eerder en actiever
moeten bemoeien met de totstandkoming
van verdragen. Verdragen zijn belangrijke
bronnen van grondrechten waar de wetgever
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vervolgens aan gebonden is. Als de wetgever
de wens heeft om te voorkomen dat rechters
deze verdragsbepalingen onjuist toepassen
en uitleggen, dan zal hij zich actiever moeten bemoeien met de totstandkoming van
deze verdragsbepalingen. Verdragen kunnen
in ons systeem stilzwijgend óf uitdrukkelijk
worden aangenomen. Als de wetgever verdragen altijd uitdrukkelijk zou aannemen,
dan zou hij steeds een toelichting kunnen
geven op de beoogde uitleg van verdragen.
Dit voorkomt mogelijk discussie over de bedoeling van de wetgever bij een verdrag. In
de praktijk zullen rechters bij twijfel over de
uitleg altijd kijken naar de toelichting van de
wetgever bij een bepaalde wet of een bepaald
verdrag. Met betrekking tot het Migratiepact van Marrakesh heeft de wetgever bijvoorbeeld voorkomen dat dit verdrag rechtstreeks werd toegepast in asielprocedures.
Daarnaast zouden onze regels van het burgerlijk procesrecht zodanig kunnen worden aangepast dat de rechter de wetgever
in uitzonderlijke situaties de kans geeft om
wetgeving nog tijdens de rechtszaak te herstellen. Dit wordt ook wel een ‘constitutionele lus’ genoemd (Uzman, 622 e.v.). In
de zaak rondom de avondklok hebben wij
gezien hoe voortvarend de wetgever wetgeving op orde kan krijgen als dat nodig is.
Bovendien zou een dergelijke aanpassing
juist kunnen voorkomen dat er een hoger
beroep en cassatie wordt ingesteld. Als de
rechter dan tot een tussentijds oordeel komt
dat een wet in strijd is met hoger recht, dan
krijgt de wetgever de gelegenheid om een
andere oplossing te bieden door (bijvoorbeeld) de wet aan te passen. De rechter zou
zich nog steeds ‘bemoeien’ met wetgeving,
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maar de wetgever krijgt wel eerder de kans
om de regie te houden over de oplossing.

Conclusie

Het is belangrijk dat er voortdurend kritisch wordt gekeken naar de balans tussen de
machten die onze rechtsstaat vormen en hoe
zij met hun taken en verantwoordelijkheden
omgaan. Dat betekent niet dat elke kritiek
inhoudelijk terecht is of zou moeten leiden
tot ingrijpende wijzigingen van ons rechtssysteem. Het is de verantwoordelijkheid
van de wetgever om altijd te kiezen voor de
minst ingrijpende oplossing voor een probleem. Daarbij moet de wetgever terughoudend zijn met het nemen van maatregelen
om de rechterlijke macht te beperken om
zo haar eigen macht te kunnen verstevigen.
De wetgever moet accepteren dat hij soms
zal worden teruggefloten door een rechter.
Liberaal denker Friedrich Hayek schreef:
“We shall never prevent the abuse of power
if we are not prepared to limit power in a
way which occasionally may also prevent its
use for desirable purposes” (Hayek 1944).
De rechterlijke macht heeft een belangrijke
rol bij de bescherming van grondrechten.
Het beperken van de bevoegdheden van de
rechterlijke macht is vanuit liberaal oogpunt alleen te rechtvaardigen als duidelijk
is dat de rechterlijke macht haar bevoegdheden te ver oprekt. In deze bijdrage heb ik
betoogd dat daarvan geen sprake is, omdat
rechters géén opdracht tot wetgeving kunnen geven en in de praktijk ook van andere
bevoegdheden zeer terughoudend gebruik
maken. Desondanks zijn er manieren om
wederzijds vertrouwen tussen rechter en
wetgever te vergroten en de rechtsstaat te
versterken. Een oplettende wetgever die zich
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actiever bemoeit met de totstandkoming
van verdragen en procesrechtelijke aanpassingen kunnen bijdragen aan een rechtsstaat waar alle staatsmachten – en daarmee
ook zeker de samenleving – baat bij hebben.

mr. Erik Verweij is advocaat in Rotterdam en
geeft videocolleges over de rechtsstaat.
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Buitenland

Calamiteit aan de rand van het Koninkrijk.
Hoe de Bolivariaanse revolutie Venezuela ruïneerde
door Wilbert Jan Derksen

In december 2020 namen de loyalisten van
de Venezolaanse president Nicolás Maduro
na frauduleuze verkiezingen de controle
over het parlement van het land (NOS 2020).
Hiermee lijkt de jarenlange afglijding van
Venezuela richting dictatuur voltooid. Ondertussen heeft de bevolking te lijden onder
repressie, honger, ziekte en uitzonderlijk
hoge criminaliteitscijfers. Miljoenen Venezolanen hebben inmiddels het land verlaten
en zoeken hun heil elders in de regio. De
laatste tijd hoorden we echter weinig meer
over dit land, in zowel de politiek als in de
media. Want waarom zouden wij ons ook
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zorgen moeten maken over een land zo ver
van Den Haag vandaan? Er zijn immers wel
meer landen in de wereld waar dit soort ellende voorkomt. Vaak wordt echter vergeten
dat Venezuela een direct buurland is van ons
Koninkrijk en dat de ABC-eilanden (Aruba,
Bonaire en Curaçao) zich op steenworp afstand bevinden van al deze misère. De afgelopen jaren ondervonden zij al veel negatieve gevolgen van deze crisis (Broere 2018).
Wat zich in Venezuela afspeelt, raakt dus
direct aan het belang van ons Koninkrijk.
Naast deze reden is er voor liberalen een
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extra aanleiding om de zaak-Venezuela nog
eens grondig onder de loep te nemen. Het is
namelijk een perfect voorbeeld van hoe een
disfunctionele overheid een gevaar kan vormen voor haar eigen burgers en een relatief
stabiel land zo in chaos kan storten. Want
vergis u niet, de rampsituatie waar Venezuela
zich momenteel in bevindt is enkel en alleen
het directe resultaat van falend overheidsbeleid. Een state-made-disaster waar in het
tijdsbestek van enkele jaren het toekomstperspectief van een natie volledig is weggevaagd.

Venezuela de oliestaat

Venezuela won in 1811 zijn onafhankelijkheid van het Spaanse Rijk en werd vervolgens lange tijd geregeerd door verschillende
caudillos (militair-politieke leiders), met interne strijd en politieke instabiliteit tot gevolg. Begin 20e eeuw werd in het land aardolie gevonden en vanaf 1958 kwam het land
in rustiger politiek vaarwater terecht met de
komst van de democratie. Dankzij de olieopbrengsten wist Venezuela zich vanaf deze periode sterk te ontwikkelen. Het land beschikt
namelijk over de grootste oliereserves ter wereld (zelfs meer dan Saudi-Arabië), al vergt
deze zware olie wel extra bewerking om het
geschikt te maken voor gebruik. Dit gebeurde onder meer in raffinaderijen op Curaçao.
Venezuela was een van de oprichters van de
Organisatie van olie-exporterende landen
(OPEC) in 1960. In 1975 werd de olie-industrie in het land volledig genationaliseerd
en werd hierop de staatsoliemaatschappij
Petróleos de Venezuela (PDVSA) opgericht.
Steeds bleef het land zodanig steunen op zijn
olie-inkomsten dat het uiterst kwetsbaar was
voor schommelingen in de internationale
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olieprijs en maakte het daardoor verschillende economische crises mee. Desalniettemin
wist Venezuela zich in deze tijd te ontpoppen tot een van de rijkste landen in de regio.
Maar zoals in veel andere voormalige koloniën, bracht de olie slechts rijkdom voor de
elite van het land en bleef het grootste deel
van de bevolking leven in armoede. De extractieve instituties zorgde ervoor dat de
politieke en economische macht in de handen van deze elite kon blijven.1 Onder deze
corrupte, rechts-georiënteerde regering
groeide de ongelijkheid in het land. Het
ontstaan van een middenklasse bleef uit en
wie arm geboren werd, was dat meestal gedoemd te blijven. Dit voedde de ontevredenheid onder de minderbedeelden in het
land, die zo niet mee konden profiteren
van alle petrodollars die gedurende al deze
jaren het land binnenstroomden. Uiteindelijk mondde deze ontevredenheid uit in
een radicale politieke koersverandering.

De Bolivariaanse revolutie: socialisme, anti-imperialisme en populisme

Al in 1992 probeerde de toenmalige militair
Hugo Chávez de macht te grijpen via een
militaire staatsgreep. Deze mislukte, maar
door de onderklasse werd hij gezien als een
held die zich tegen het corrupte regime had
gekeerd. Zes jaar later kwam hij alsnog op
democratische wijze aan de macht en werd
hij verkozen tot president van Venezuela.
In 1999 riep hij de ‘Bolivariaanse revolutie’
uit. Er kwam een nieuwe grondwet en het
land werd herdoopt tot de Bolivariaanse
Republiek Venezuela. Zijn politieke ideologie, het ‘bolivarisme’ (soms ook chavismo
genoemd), kent drie essentiële kenmerken.
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Allereerst was Chavéz een fervent socialist, en vooral anti-kapitalist. Hoewel hij
ooit begon als gematigd socialist, schoof
hij door de jaren heen steeds verder door
naar links. Zijn ‘socialisme van de 21e eeuw’
stoelde op het oude marxistische model
van socialisme en paste het hier en daar
aan. Zo moest de macht meer decentraal
georganiseerd worden, waarbij de burger
meer politieke participatiemogelijkheden
moest hebben, bijvoorbeeld via referenda.
Ook moesten minderheden, zoals lokale
indianenbevolkingen, beter beschermd en
vertegenwoordigd worden. De economische basisprincipes van het socialisme zoals staatsinterventie en welvaartsherverdeling bleven echter wel hetzelfde. Zo werden
verschillende industrieën genationaliseerd,
een programma van landhervormingen geïntroduceerd en prijscontroles ingevoerd.
Ook was Chávez huiverig voor buitenlands
kapitaal, met name uit het Westen (en vooral
de VS). Dit brengt ons bij het tweede kernmerk; anti-imperialisme. Volgens Chávez
ging Latijns-Amerika nog altijd gebukt onder
neokoloniaal economisch en politiek beleid,
waarbij de VS als grote boeman werd aangewezen. Zijn revolutie vernoemde hij naar
de vrijheidsstrijder en vader des vaderlands
Simón Bolivar, onder wie Venezuela zich als
onafhankelijke republiek van het Spaanse
Rijk had afgescheiden. In de 21e eeuw was
het de VS waar Venezuela zich onafhankelijk
van moest maken. In zijn buitenlandbeleid
was hij dan ook altijd zeer uitgesproken antagonistisch tegenover de VS en zag hij andere ‘vijanden van de VS’ als Cuba, Rusland en
Iran als belangrijke partners.2 Chávez inspireerde de verschillende andere linkse leiders
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in Latijns-Amerika die ook rond deze tijd
aan de macht kwamen en hij presenteerde
zich als de ideologisch leider van deze linkse
‘roze golf ’ in de regio. Met hen poogde hij internationale organisaties als de Bolivariaanse
Alliantie voor Amerika (ALBA) op te zetten,
als geopolitieke tegenhanger van andere internationale samenwerkingsverbanden die
hij als Westers gedomineerd beschouwde.
Ten slotte was Chávez hét schoolvoorbeeld
van een populist. Latijns-Amerika kent een
lange traditie van charismatische, populistische leiders die het traditionele politieke
bestel ‘open willen breken’. Zo ook Chávez,
die met name door de arme bevolking als
een ware ‘verlosser’ werd gezien en met
zijn urenlange monologen op staatstelevisie een sterke persoonlijkheidscultus wist
op te bouwen. Het belangrijkste en gelijk
gevaarlijkste kenmerk van een populist is
echter dat deze slechts handelt op basis van
de korte termijn, met als doel de kiezer aan
zijn kant te houden (Friedman 2017). Langetermijndenken wordt vermeden, omdat
dit vaak leidt tot impopulaire beslissingen zoals bezuinigingen. Toch zal vroeg
of laat een keer de rekening betaald moeten worden, zoals ook bleek in Venezuela.

Olie en populistisch socialisme: een
explosieve mix

Onder het bewind van Chávez werden verschillende sociale programma’s en voorzieningen opgezet en dat maakte hem erg geliefd bij de arme bevolking. Dit bleek ook
toen er in 2002 vanuit de oude elite in samenwerking met legerofficieren een staatsgreep gepleegd werd tegen Chávez, maar hij
al na 47 uur weer terug in het presidentië-
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le zadel zat nadat zijn aanhangers direct in
opstand waren gekomen (Wilpert 2007).
Onder Chávez werd de grip van de overheid op het staatsoliebedrijf PDVSA geïntensifieerd. Het sociale beleid van het regime werd gefinancierd door de opbrengsten
van de olie-export. In deze jaren was de
internationale olieprijs dan ook erg hoog.
Al voor het aantreden van Chávez was de
Venezolaanse economie overmatig afhankelijk van de olie-inkomsten, waarbij het zakken van de internationale olieprijs vaak direct leidde tot economische problemen in het
land. De inkomsten in de goede jaren onder
Chávez hadden gebruikt kunnen worden om
te investeren in andere sectoren en de economie zo te diversificeren en minder kwetsbaar te maken voor schommelingen in de
olieprijs. Maar in plaats daarvan werd onder
Chávez de economie nóg afhankelijker van
olie dan dat het al was. Alle andere goederen werden geïmporteerd uit het buitenland.
De private sector in het land werd bovendien geschaad door nationalisaties en ander
overheidsingrijpen. Kende het land in 1998
nog om en nabij 11.000 ondernemingen, in
2012 was dit teruggebracht tot zo’n 7.000.
Het verdringen van de private sector ging
gepaard met een opzwellende publieke sector. Het aantal ambtenaren verdubbelde in
dezelfde periode (Prados en Primera 2012).
Al het geld dat binnenkwam werd even snel
weer uitgegeven aan sociale voorzieningen
en importgoederen, maar ook aan zaken als
geavanceerde militaire wapensystemen (Gallegos 2016, 6). Hierbij werden de langetermijnrisico’s van wat er zou gebeuren wanneer
de olieprijs zou dalen genegeerd. Iets als een
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rainy day fund or een staatsinvesteringsfonds
zoals in Noorwegen en Saudi-Arabië kwam
niet van de grond. Het was daarmee slechts een
kwestie van tijd voordat het fout moest gaan.

Crisis

In 2012 stelde de Wereldbank dat olie voor
96 procent voor de exportinkomst en voor
de helft van de belastinginkomsten van
Venezuela zorgde en dat het land hiermee
extreem kwetsbaar was voor veranderingen in de internationale olieprijs (Rockstone Research 2016). Vanaf deze periode
zakte de internationale olieprijs dramatisch
en implodeerde daarmee de Venezolaanse
economie. Daar kwam bij dat de charismatische leider Chávez in 2013 overleed aan de
gevolgen van kanker. Zijn opvolger Nicolás
Maduro erfde daarmee een verrotte economie en een verdeeld volk dat zich ernstig zorgen maakte over de toekomst van het land.
Desalniettemin bleef de staat vasthouden
aan hetzelfde socialistische economische beleid dat het daarvoor ook gehanteerd had.
Een goed voorbeeld zijn de prijscontroles.
Onder Chávez werd door de staat een maximumprijs voor bepaalde goederen ingesteld,
in plaats van de prijs zich vrij op de markt
door vraag en aanbod vast te laten stellen.
Basisgoederen zoals toiletpapier en tandpasta mochten namelijk niet te duur worden, zo
meende de overheid. Dit betekende dat deze
producten kunstmatig goedkoop gehouden
werden, waardoor er meer vraag en minder
aanbod was. Producenten die onder de kostprijs moesten produceren gingen failliet en
er ontstonden tekorten. De gelukkigen die
wel toiletpapier wisten te bemachtigen zagen
daarnaast een lucratieve handel in verkoop
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op de zwarte markt of het smokkelen van
deze producten naar het buitenland (waar
geen prijscontroles waren) en het daar weer
te verkopen tegen een hogere prijs die wel
representatief was voor de marktwaarde.
Zo werden nog meer tekorten gecreeërd.3
Het was bovendien een goede manier om aan
buitenlandse valuta te komen, want de Venezolaanse munt was waardeloos geworden. Het
begrotingstekort ontstaan door de zakkende
olieprijs werd opgevuld met het printen van
extra geld. Hyperinflatie was het gevolg en
dit ging van kwaad tot erger. In 2019 kende het land een inflatiepercentage van maar
liefst 10 miljoen procent (Sanchez 2019). Uiteindelijk werden geldbiljetten zo waardeloos
dat deze zelfs een financieel aantrekkelijker
middel werden om je billen mee af te vegen
dan normaal toiletpapier (Lendof 2018).

De ijzeren vuist van Maduro

De nieuwe president Maduro bleek bij lange
na niet zo populair te zijn als zijn voorganger Chávez. Hij miste het natuurlijke charisma waar een populistische leider zo sterk op
leunt en het ontbrak hem volgens velen aan
de intellectuele capaciteiten die zijn voorganger wel had. Als Chávez als ‘vader van de revolutie’ de Venezolaanse Lenin genoemd kan
worden, dan is Maduro zeker de autoritaire
Stalin van het land gebleken, die met ijzeren
vuist het volk regeert (Eaton 2019).4

Een steeds groter deel van de bevolking was
klaar met het regime naarmate de economische malaise in het land verder toenam.
Complete spaarrekeningen waren door de
torenhoge inflatie weggevaagd en zelfs het
voorzien in basisgoederen als eten, drinken en medicijnen werd steeds lastiger voor
Nicolás Maduro | StringerAL
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burgers. In 2014 volgde de eerste golf van
massale protesten, waarbij uiteindelijk tientallen doden vielen. De regering schroomde
niet om met grof geschut de demonstranten in toom te houden en bondgenoot China voorzag het regime daarbij in geavanceerd anti-oproermaterieel (Keck 2014).
In 2015 wist de oppositie na verkiezingen
een meerderheid in het parlement te winnen, maar Maduro counterde dit door in
2017 een alternatief parlement in het leven
te roepen dat wel chavismo-gezind was. Met
uitzondering van de traditionele bondgenoten, kwam er steeds meer kritiek vanuit
de internationale gemeenschap op het autoritaire regime van Maduro. Het regime
zou zich onder meer schuldig maken aan
corruptie, fraude, censuur, politieke repressie en grove mensenrechtenschendingen.

Exodus

In 2017 volgde de laatste golf van grote
protesten, waarbij wederom vele doden te
betreuren waren. Inmiddels was de rechtsorde in het land volledig uit elkaar gevallen
en ontspoorde de criminaliteit in het land.
De hoofdstad Caracas staat al jarenlang in
de top van de lijst van de meest gevaarlijke steden ter wereld, met 100 moorden per
100.000 inwoners in 2018 (Statista 2019).
Uiteindelijk doofde de kaars van het grootschalige burgerlijke verzet langzaam uit.
Eerdere protesten hadden geen verschil
gemaakt en voor velen werd het overleven in een land met zulke tekorten aan levensmiddelen een dagbesteding op zich.
In de eerste jaren van de crisis waren het
vooral de rijken die het land verlieten (dit ge-
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beurde overigens al in de jaren van Chávez).
Zij vluchtten met name naar landen als de VS
en Spanje. Maar naarmate de economische
crisis verergerde, kozen ook steeds meer burgers uit de midden- en onderklasse ervoor
om hun geluk elders te beproeven. Zij gingen, vaak te voet, naar andere landen binnen
de regio, zoals Colombia, Ecuador en Brazilië. En zo ook over het water naar de naastgelegen ABC-eilanden. Sinds 2014 hebben zo
ongeveer 5.4 miljoen Venezolanen het land
verlaten (op een bevolking van ongeveer 29
miljoen) (UNHCR 2020). Dat is bijna net
zoveel als het totale aantal (5.6 miljoen) Syrische vluchtelingen (UNICEF 2020). De
crisis in Venezuela is zo een destabiliserende factor geworden voor de hele regio.

Een geopolitieke speelbal

In januari 2019 gloorde er vrij onverwachts
eindelijk een beetje hoop aan de horizon
toen de parlementariër Juan Guaidó zich
baserend op de Grondwet en met steun van
het parlement uitriep tot interim-president.
De VS en veel landen in Latijns-Amerika en
Europa (waaronder Nederland) erkenden
vanaf dat moment Guaidó als de legitieme
president van het land. Tevens stelde de VS
daarop zware sancties in tegen het staatsoliebedrijf PDVSA (Cohen en Eaton 2019).
Dit was uiteraard olie op het vuur voor de
anti-imperialistische retoriek van Maduro.
Maar alsnog was hij overgeleverd aan de
genade van buitenlandse mogendheden als
China en Rusland. De Venezolaanse economie is meer en meer afhankelijk geworden
van het infuus aan kredieten verstrekt door
deze landen. Zij zien Venezuela als een belangrijke strategische bondgenoot in de
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backyard van de VS. De intenties van Beijing
en Moskou zouden echter minder barmhartig kunnen zijn dan het lijkt. De kans dat
Venezuela deze leningen op korte termijn terug kan betalen is zeer gering en delen van de
oliesector van het land dienen als onderpand
voor deze kredieten (Sigalos 2019).5 Het is
bovendien een goede garantie voor China en
Rusland dat, mocht het regime ooit vallen, zij
toch nog een plek hebben aan de onderhandelingstafel over de toekomst van het land.

De militaire dreiging

Latijns-Amerika kent een lange geschiedenis
van militaire coups. Wanneer de politieke situatie in een land onhoudbaar werd, zag het
leger zich vaak genoodzaakt op te treden en de
macht, goed- of kwaadschiks, over te nemen.
Uiteraard is het Bolivariaanse regime, vooral sinds de gefaalde coup van 2002, zich zeer
bewust van de dreiging die het leger hiermee
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vormt. De oplossing van het regime was om
het leger een belangrijk onderdeel uit te laten
maken van deze overheid en het zo te politiseren. Zo kregen generaals belangrijke posities binnen de overheid en zeggenschap over
de voedseldistributie en zelfs over het management van PDVSA (García Marco 2017).
Toch zijn er verschillende incidenten geweest
waarbij militairen mogelijk iets leken te plotten. Tot nog toe echter altijd zonder succes.
De Venezolaanse inlichtingendiensten, bijgestaan door ervaren en beruchte Cubaanse
inlichtingenofficieren, zijn extreem waakzaam op signalen van dissidentie. Arrestaties van beschuldigde militairen komen
dan ook regelmatig voor (Berwick 2019).
Een andere manier waarop de staat het leger tegemoet komt is door deze ongemoeid
te laten in het runnen van de lucratieve
drugshandel in het land (InSight Crime
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2021). Door de betrokkenheid van legerofficieren en hooggeplaatste politici in deze
markt (in samenwerking met criminele
bendes, guerrillagroeperingen en smokkelaars) staat het land tegenwoordig bekend
als een ‘narcostaat’ en geldt het als een belangrijk transitland in de internationale
cocaïnehandel. Ook bij andere heimelijke
activiteiten als de illegale mijnbouw is het
leger actief betrokken (Fernandez e.a. 2020).
Gezien de grote macht die het leger binnen
de Venezolaanse staat heeft, kan beargumenteerd worden dat een militaire coup niet
eens nodig is. In feite is er al sprake van een
de facto militair regime, waarbij de machtspositie van Maduro zo sterk afhankelijk is
van zijn mogelijkheid de krijgsmacht tevreden te houden, dat er hierdoor continu een
zwaard van Damocles boven zijn nek hangt.

tricties op dollartransacties (The Economist
2020). Ook werden buitenlandse investeerders aangetrokken (Pozzebon 2020). De
vrije val waarin de Venezolaanse economie
zich bevond leek zo enigszins af te remmen, maar de schade is zo enorm dat het
nog maar de vraag is of dit genoeg zal zijn,
al helemaal nu daar ook nog eens de coronacrisis overheen is gekomen. Zo lijkt de
oliesector door jaren van achterstallig onderhoud zo zwaar beschadigd te zijn dat
olielekken nu een serieuze bedreiging voor
het milieu vormen (Millard 2020). De Bolivariaanse overheid heeft Venezuela zo in
een tijdsbestek van twee decennia getransformeerd tot een land waar 96 procent van
de bevolking moet leven onder de armoedegrens (Reuters 2020). Een situatie eerder
vergelijkbaar met Afrikaanse ontwikkelingslanden, dan met andere landen in de regio.

Een verloren toekomst?

Bedreiging voor het Koninkrijk

Toen het dieptepunt bereikt leek te zijn,
kwam daar vorig jaar de coronacrisis ook
nog eens bij. Het overleven in dit land werd
voor burgers daarmee nog moeilijker dan
dat het al was. Twee jaar na dato lijkt de aanstelling van Guaidó ook tot teleurstellend
weinig resultaat te hebben geleid. Dat Maduro nu ook na frauduleuze verkiezingen de
macht heeft genomen over het parlement (en
daarmee zijn ingestelde alternatieve parlement opgeheven kon worden) maakt de positie van Guaidó nog lastiger (El País 2020).
Een interessante wending is dat het Maduro-regime bereid lijkt te zijn het socialistische beleid te laten varen en stilletjes het
kapitalisme begint te omarmen. Zo werden
prijscontroles opgeheven, evenals de res-
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De Nederlandse overheid geeft aan het Caribische deel binnen het Koninkrijk te willen
ondersteunen op het gebied van economische
ontwikkeling en veiligheid (Rijksoverheid).
De crisis in Venezuela vormt een directe bedreiging voor deze doelstellingen. Op een
heldere dag is vanaf Aruba de kust van Venezuela te zien, zo dichtbij bevinden deze eilanden zich. Hoewel slechts een klein deel van
de bevolking dat het land ontvlucht richting
de ABC-eilanden komt, is het op de kleine
bevolkingsaantallen van de eilanden relatief
gezien wel degelijk een grote zorg. Het opvangen van deze mensen kost geld en dat is
precies waar het de eilanden aan tekortschiet.
Door de crisis zijn bovendien de inkomsten
die de eilanden kregen uit het raffineren
van Venezolaanse olie opgedroogd (Drayer
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2020). Daar komt de ineenstorting van de
toeristensector door corona nog eens bij.
Misschien nog wel zorgelijker is de veiligheidsdreiging die Venezuela vormt. Zoals
eerder gesteld wordt er vanuit narcostaat
Venezuela nogal wat drugs gesmokkeld,
zo ook via de Benedenwindse Eilanden.
Naast drugs worden ook andere goederen
als goud en diamanten illegaal de eilanden
binnengesmokkeld (Koopmans 2018). Dit
levert criminaliteit op (wat het toerisme
weer schaadt) en voedt bovendien de aanwezige corruptie. Het is deze corruptie die
telkens de relatie tussen Nederland en het
Caribische deel lijkt te frustreren en de cohesie binnen het Koninkrijk zo schaadt. Bovendien kan een escalatie van het conflict
in Venezuela uitstralen naar de eilanden.
Een interne strijd binnen de Venezolaanse krijgsmacht zou het land bijvoorbeeld
in een burgeroorlog kunnen doen storten.
Ook mag niet vergeten worden dat Venezuela in het verleden claims heeft gelegd op de
eilanden (Oostindie 2019). Dat Nederland
zich heeft geschaard achter Guaidó als legitieme president zal het Maduro-regime zeker
getergd hebben. Een invasie zou ongetwijfeld slecht uitpakken voor Maduro gezien
de internationale respons, maar een kat in
het nauw maakt soms rare sprongen. In een
vergelijkbare situatie besloot de Argentijnse
junta in 1982 een kansloze militaire operatie
te ondernemen en de Falklandeilanden binnen te vallen. Ook hier ging het om een wanhoopspoging om via een oorlog nationalisme aan te wakkeren en zo af te leiden van de
interne economische problemen in het land.
Voor liberalen geldt dat iedere militaire drei-
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ging altijd serieus genomen moet worden.
Door corruptieproblemen lijken de eilanden
vaak eerder een vloek dan een zegen voor
Den Haag. Toch bieden deze eilanden wel
degelijk kansen. Nederland geeft aan zich
in te willen zetten voor de internationale
rechtsorde. De strategische ligging van de
ABC-eilanden biedt Nederland de mogelijkheid zich internationaal te profileren ten
aanzien van deze (internationale) crisis. Zo
werden in 2019 de eilanden al beoogd als
hub om humanitaire hulp Venezuela binnen
te krijgen (BBC News Mundo 2019). Tevens spelen ze een belangrijke rol in de bestrijding van de internationale drugshandel
(ook in Nederland een groeiend probleem)
en andere onrust binnen de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio, waarvoor de
VS ook militaire basissen heeft op Aruba en
Curaçao (Monthly Review 2019). Een laconieke houding van Nederland ten aanzien
van de dreigingen en de daaruit voortvloeiende instabiliteit waar de eilanden nu mee te
maken hebben schaadt onze internationale
reputatie als betrouwbare defensiepartner.
Bij de problemen die de Venezuelacrisis verzaakt op de ABC-eilanden lijkt Den Haag
vooral weg te willen kijken en het als een
interne (ei)landsaangelegenheid te beschouwen. Met name op economisch gebied lijkt
er weinig sympathie opgebracht te worden
voor de gevolgen hiervan. Dat terwijl de crisis ook juist als een kans gezien kan worden
om de eilanden bijvoorbeeld minder afhankelijk te maken van de raffinage van Venezolaanse olie. In Trouw pleitten Max Scriwanek
en Martin van den Blink voor het ondersteunen en investeren in de plannen van de
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Curaçaose regering voor ontwikkeling van
de ICT-sector (Van den Blink en Scriwanek
2019). Een vanuit liberaal perspectief uitstekende wijze om een ongewenste economische afhankelijkheid van het corrupte Venezolaanse regime te verminderen en daarmee
de vuist op het gebied van Defensie richting
Maduro te ondersteunen. Indien de Nederlandse overheid het Koninkrijksverband serieus neemt en stabiel wil houden moeten wij
onze militaire en economische verantwoordelijkheid nemen en is het zaak de situatie
in Venezuela nauwgezet te blijven volgen.
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schaarste een perverse prikkel tot hamstergedrag
creëert onder de bevolking, zoals we onlangs ook
allemaal zelf hebben mogen ervaren tijdens het
begin van de coronacrisis.
4.
Ook de uiterlijke gelijkenis kan niet
onopgemerkt blijven.
5.
Het Amerikaanse oliebedrijf Citgo is
een dochtermaatschappij van PDVSA en als
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Amerikaans perspectief zeer onwenselijke situatie
(Jraissati 2020).
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Omtzigts appèl. Liberalen moeten zich weer
druk maken om macht en tegenmacht
door Maartje Schulz
Bespreking van Pieter Omtzigt, Een nieuw
sociaal contract, Prometheus, Amsterdam,
2021, ISBN 978 90 446 4805 8.
Nederland mag dan een perfect aangeharkt
land lijken, maar het is totaal nog niet af
als het gaat om de rechtsstaat, zo is de conclusie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt
in zijn in maart dit jaar uitgebrachte boek
Een nieuw sociaal contract. Het grootste
probleem met de huidige Nederlandse politiek en maatschappij volgens hem? Een
gebrek aan tegenmacht. De gevolgen erLIBERALE REFLECTIES | mei 2021

van zagen we volgens hem recentelijk het
meest schrijnend in de toeslagenaffaire.
Volgens Omtzigt moeten we burgers weer
beter beschermen tegen de almacht en willekeur van de staat. Als er niks verandert,
zullen dit soort schandalen, waarbij burgers ernstig worden getroffen, elkaar blijven opvolgen, meent hij (Omtzigt 2021, 67).
De kern van het huidige probleem beschrijft
Omtzigt als volgt. “De politiek is een steeds
kleinere zelfstandige kaste geworden die
steeds minder geworteld is in, en onderdeel is
van, de maatschappij. Politieke partijen wa86

ren altijd machtsmachines én bewegingen.
Zij worden steeds meer enkel machtsmachines. Deze macht ondervindt nauwelijks tegenmacht, hooguit een beetje hindermacht.
Maar niet genoeg van kritische, onafhankelijke media. Niet van het middenveld, dat
bestaat uit clubs die vaak hun inkomsten
krijgen uit de subsidieruif van de staat of uit
een loterij. En ook de rechterlijke macht, het
parlement en de ombudsman laten forse steken vallen bij hun functie om de burger, het
gezin te beschermen tegen de almacht en de
willekeur van de staat” (Omtzigt 2021, 9).
Het is dat de CDA’er nog nadruk legt op ‘het
gezin’ aan het eind van de bovenstaande passage, maar anders zou je verwachten dat een
liberaal deze tekst zou hebben opgetekend.
Macht en tegenmacht is immers een klassiek
liberaal thema. Want alleen een systeem met
grondrechten en macht en tegenmacht kan
ervoor zorgen dat de individuele vrijheid –
dé kernwaarde van het liberalisme – goed
wordt gewaarborgd. De staat is aan de ene
kant nodig voor de borging van deze (grond)
rechten, maar tegelijkertijd is hiervoor nodig
dat de macht van de staat binnen de perken
wordt gehouden. Door tegenmacht kan tirannie van de staat worden voorkomen en
blijft de liberale democratie functioneren.
Verdeling van de macht is hierbij de sleutel. Dat wist de Franse Verlichtingsfilosoof
Charles de Montesquieu in de 18e eeuw al.
Montesquieu beargumenteerde in 1748 in
het boek De l’Esprit des Lois (Over de Geest
der Wetten) dat er een scheiding der machten moest zijn. En wel in een wetgevende, een
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uitvoerende en een rechtsprekende macht.
De welbekende trias politica. In Nederland
bestaat er overigens geen strikte scheiding
der machten. De uitvoerende macht – de regering – heeft immers ook wetgevende taken.
Het gaat in de Nederlandse context dan ook
meer om een zekere machtsbalans, waardoor
de macht niet naar één kant doorslaat. Machtenspreiding en checks and balances dus.
Overigens hield niet alleen de Franse Montesquieu zich bezig met de zoektocht naar
een goede machtsverdeling. Ook de Nederlandse liberaal Johan Rudolph Thorbecke
dacht na over macht en tegenmacht in het
politieke systeem. Zo vond hij, in zijn poging
de Nederlandse staatsinrichting te veranderen, dat regering en volksvertegenwoordiging wezenlijk gescheiden moesten zijn. In
zijn politiek testament De Narede (1869) beschreef Thorbecke zijn ideale systeem: “Een
verband van elkaar wederkeerig beperkende
organen, aangelegd om met vrijheid zamen
te werken tot een wetgeving en een bestuur,
die aan de eischen van een juist, regtvaardig, nationaal verstand beantwoorden.”
In Omtzigts toespraak dit jaar, toen hij door
de JOVD tot ‘Liberaal van het jaar’ werd bekroond, haalde hij Thorbecke ook aan. Zo
sprak Omtzigt: “De tegenmacht is uitgeschakeld: coalitiepartijen zijn gecommitteerd
en maatschappelijke organisaties zijn gebonden middels maatschappelijke akkoorden. En pas dan verneemt Nederland en de
burger wat het akkoord is. Hoe ze tot stand
gekomen zijn blijft vaak geheim en een echte publieke discussie blijft uit. De gang van
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zaken rondom de akkoorden wijkt in geheimhouding niet af van de Leidse gemeenteraad die Thorbecke zag: gesloten deuren
voor de betrokken burger. Een gevolg is
dat de cultuur van controle, van tegenmacht, langzaam uit Nederland verdwijnt.”
Het verbaast dan ook niet dat Omtzigt zelf
vaak hamert – of dat nu in zijn nieuwe boek,
achter de interruptiemicrofoon in de Tweede Kamer of in mediaoptredens is – op de
noodzaak tot transparantie en openheid van
informatie en op de onafhankelijke, kritische
en controlerende rol die Kamerleden volgens hem zouden moeten spelen. Zeker de
afgelopen jaren lijkt hij zelf redelijk succesvol – blijkens zijn belangrijke rol in het naar
boven halen van de toeslagenaffaire – zich
te gedragen naar dit eigen ideaalbeeld van
hoe een Kamerlid zich dient op te stellen.
Maar de Tweede Kamer als geheel lijkt daar
minder in te slagen. Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico onderzocht de
effectiviteit van het Kamerwerk gedurende
de laatste regeerperiode (Kuijpers, Muntz en
Salomons 2021). Daaruit blijkt dat de Kamer
weinig effectief is in het volbrengen van eigen
voorgestelde wetten (van alle 56 initiatiefwetten onder Rutte III werden er slechts negen
aangenomen) en dat de Kamer steeds minder
tijd en aandacht besteedt aan het controleren
van nieuwe wetten. Debatten over wetgeving
worden verdrongen door actuele problemen
die de plenaire agenda domineren, zo blijkt
uit een data-analyse. Ze verdwijnen uit het
zicht naar een klein commissiezaaltje. In
de plenaire zaal gaat het vaak over de waan
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van de dag, waarbij Kamerleden kunnen
scoren met oneliners en zo de media halen.
Het verplaatsen van debatten over wetgeving
naar kleine zaaltjes is een politieke overwinning van het bestuur op de controlerende
macht, zei Voermans tegen Investico. “Het
is killing voor het parlement. Kamerleden
mogen nu in een achterkamertje, waar niemand hen ziet, meedenken over een nieuwe
wet. Maar politiek kapitaal gaan ze er niet
van krijgen. En zonder politiek kapitaal ben
je als volksvertegenwoordiger vleugellam.”
Daarnaast volgen individuele Kamerleden
(zowel in de Tweede áls in de Eerste Kamer)
van regeringspartijen doorgaans de lijn van
de coalitie, of zij nu zelf werkelijk als individuele Kamerleden achter die lijn staan of
niet. Dat bleek al uit een geschrift van de
TeldersStichting uit 2013 en is nog steeds
het geval (Van de Velde e.a. 2013, 104). Die
praktijk is waarschijnlijk goed voor de stabiliteit van het kabinet, maar wat minder
goed voor de kritische, onafhankelijke en
controlerende houding van Kamerleden. Dit
remt het vrije debat in de politieke arena en
daarmee de tegenmacht ten aanzien van de
regering. Sowieso krijgt de Tweede Kamer
ten opzichte van ministers, met hun leger
aan ambtenaren, relatief weinig ondersteuning. Qua hoeveelheid middelen is ‘de strijd’
tussen Kamer en regering – die er sowieso
door een sterk monistische traditie (verwevenheid tussen parlement en regering) met
meerderheidscoalities en dichtgetimmerde
akkoorden al nauwelijks is – geen eerlijke.
Het zijn allemaal geen nieuwe fenomenen.
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In 1999 werd er bijvoorbeeld al uitgebreid in
een artikel, getiteld ‘De technocraat overziet
de polder’, in dagblad Trouw over geschreven.
Zo schreef journalist Marcel ten Hooven:
“We zijn gewend geraakt aan fractiediscipline, stemdwang, Torentjesoverleg en regeerakkoorden waarin coalitiefracties zich tot
in details verplichten aan het te voeren beleid. In plaats van ongebonden controleurs
zijn de coalitiefracties eerder waterdragers
van de regering, met als belangrijkste taak
een efficiënt en doeltreffend bestuur” (Ten
Hooven 1999). Ten Hooven trok in dit artikel de conclusie die Omtzigt nu in feite ook
maakt: “Een politiek stelsel dat verstoken
blijft van tegendruk, is een kwetsbaar stelsel waarin machtsmisbruik op de loer ligt.”
Omtzigt doet in zijn boek dan ook een aantal voorstellen om de rechtsstaat opnieuw te
‘kalibreren’ (Omtzigt 2021, 67). Een van de

ideeën is het instellen van een grondwettelijk hof, waarbij aangenomen wetten zouden
kunnen worden getoetst aan de Nederlandse Grondwet. Op dit moment kunnen wetten alleen worden getoetst aan rechtstreeks
doorwerkende internationale verdragen,
zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar de drempel om dat
te doen ligt hoog, concludeert Omtzigt. Het
is in de praktijk dus vooral aan het parlement om te zorgen dat grondrechten van
burgers goed worden geborgd in het wetgevingsproces, maar een garantie dat de wet
wordt ingetrokken of aangepast wanneer
deze de rechten van burgers schendt, is er
niet. Zo schrijft Omtzigt: “Coalitiepartijen
zijn vaak gebonden aan uitgebreide regeerakkoorden en maatschappelijke akkoorden, waardoor deze toetsing naar de achtergrond verdwijnt, zelfs wanneer de Raad
van State waarschuwt” (Omtzigt 2021, 189).
In de Tweede Kamer | CDA
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hankelijke juridische blik, meer tanden krijgt
om de grondrechten van burgers te borgen.

Het instellen van een constitutioneel hof zou
de klassieke Nederlandse grondrechten van
burgers volgens hem beter beschermen. Eerder werd er in Liberale Reflecties (mei 2020)
door VVD’er en jurist Erik Verweij voor
constitutionele toetsing gepleit. Het is voor
liberalen – die de bescherming van klassieke
grondrechten hoog zouden moeten hebben
zitten – op zijn minst interessant om een
vorm van constitutionele toetsing te overwegen. Maar mogelijk zijn er ook andere
methoden te bedenken die zouden kunnen
leiden tot betere bescherming van de rechten van burgers in wetgeving. Bijvoorbeeld
door de rol van de Raad van State zo proberen in te richten dat deze, met een onaf-
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Daarnaast pleit Omtzigt er in zijn boek voor
om als Kamer meer tijd te nemen voor het
wetgevingsproces (Omtzigt 2021, 191). Nu
spreken portefeuillehouders zich namelijk
alleen generiek uit over of ze het met een wet
eens zijn of niet, maar vaak geldt; the devil is
in the details. Vragen zoals “klopt de afbakening van mensen die ergens recht hebben of
niet?” zijn misschien niet zo spannend, maar
wel belangrijk stelt Omtzigt (2021, 191).
Bijvoorbeeld voor de zorgvuldigheid en
daarmee een goede uitvoering van wetten.
De Kamer zou wat Omtzigt betreft daarom
vaker de mogelijkheid voor een wetgevingsoverleg moeten inzetten, waarbij wetten artikelsgewijs worden behandeld. Ook voormalig VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff kwam,
vlak voor zijn vertrek uit de politiek, met het
idee om wetgeving serieuzer te behandelen.
Zo sprak hij in de Tweede Kamer: “misschien
moeten we gewoon één dag in de week de actualiteit en de politiek doen, en drie dagen in
de week saaie dingen die echt belangrijk zijn.”
Omtzigt komt nog met een aantal andere
nuttige voorstellen, zoals het doorbreken
van de traditie dat de regering altijd haar
eigen adviescommissies instelt (Omtzigt
2021, 62). Extern toezicht moet een stuk
onafhankelijker. Zo legt Omtzigt uit dat
toezicht vaak onder de minister valt die zelf
ook verantwoordelijk is voor de dienst of
het ministerie waarop toezicht wordt gehouden (Omtzigt 2021, 197). Daarnaast pleit hij
voor minder subsidie-afhankelijkheid van
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en verwevenheid van maatschappelijke organisaties met de overheid (Omtzigt 2021,
198). Maatschappelijke organisaties zouden
weer zoveel mogelijk zelfstandige verenigingen moeten worden waarvan mensen
lid kunnen zijn. Een voorstel dat ook mooi
past in de liberale traditie van vrijwillige
verbanden. Ook pleit Omtzigt voor minder
voorlichters en meer denktanks (Omtzigt
2021, 201). Volgens hem ligt de verhouding
tussen mensen die zich bezighouden met
communicatie versus mensen die zich bezighouden met vrije denkvorming totaal scheef.
Als voorbeeld in het boek noemt hij onder
meer de relatief kleine omvang van wetenschappelijke instituten van politieke partijen, maar bijvoorbeeld ook van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
In meer algemene zin pleit Omtzigt voor een
mentaliteitsverandering in Nederland. Dus
zowel bij burgers, als bij bijvoorbeeld media
en politiek (“politici die niet uit ijdelheid, uit
machtsbehoud, uit routine in de frontlinie
staan, maar uit dienstbaarheid, om maatschappelijke belangen te dienen”). Daar zou
wat mij betreft specifiek aan mogen worden
toegevoegd dat partijen bij zichzelf ook te
rade mogen gaan over op basis van welke
persoonlijkheidscriteria Kamerleden worden geselecteerd. Is dat vooral op loyaliteit en
‘team spirit’ of is er ook ruimte voor het meer
kritische, onafhankelijkere type? En waarom
komt het eigenlijk in de praktijk nooit voor
dat Eerste en Tweede Kamerleden binnen
hun fractie anders stemmen; zou daar niet
meer individuele vrijheid mogelijk zijn?

Een minder vruchtbaar voorstel vanuit liberaal oogpunt is Omtzigts idee voor een
nieuw kiesstelsel gebaseerd op kieskringen
langs provinciale lijnen. Vanuit deze provinciale kieskringen zou volgens Omtzigts plan
het gros van de Kamerleden moeten voortkomen Dit idee leidt volgens hem tot een
betere band tussen kiezer en gekozene. Maar
daar moeten toch een paar kanttekeningen
bij worden geplaatst. Ten eerste moet worden opgemerkt dat geografie nog geen band
veronderstelt. En ten tweede hoeft die geografische band, als die er al is, helemaal geen
belangrijke factor te zijn voor een kiezer.
Een kiesstelsel dat sterk regionaal gericht is
dwingt de stemmer in een mal van provincialisme en beperkt daarmee de keuzevrijheid
van de individuele stemmer. Zo zou het de
kiezer belemmeren te kiezen voor iemand
die over de kwaliteiten beschikt die hem of
haar zeer aanspreekt, maar in een andere
provincie woont. Dat zou toch jammer zijn.
Omtzigt is overigens zelf een goed voorbeeld
om bij dit argument aan te halen: de meeste
van zijn stemmers zullen niet op hem hebben gestemd omdat hij uit Overijssel komt,
maar omdat hij in de ogen van velen zo´n
goed onafhankelijk, controlerend Kamerlid
is. Als je het directe mandaat van volksvertegenwoordigers zou willen versterken, zijn
er ook andere, meer liberale, kiesstelsels
mogelijk. Bijvoorbeeld een systeem waarbij de uiteindelijke lijstvolgorde binnen een
fractie volledig wordt bepaald door het aantal stemmen dat individuele kandidaat-Kamerleden behaalden in de verkiezingen.
Niet elk idee in het boek van Omtzigt is
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dus al een scherpgeslepen diamant. Al zijn
voorstellen zijn nog slechts grofmazig op papier gezet. Maar als Omtzigt met zijn nieuwe boek een ding duidelijk maakt, dan is
het dat het de hoogste tijd is om ons in ieder geval te bekommeren over onze politieke cultuur, rechtsstaat en inrichting van de
democratie. Werk aan de winkel dus. Zeker
ook voor liberalen. Het kan namelijk niet
zo zijn dat een christendemocraat de luidste stem vertolkt op klassiek-liberale thema’s
als de rechtsstaat en macht en tegenmacht.
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Het parlement: wetgever of controleur?
door Sybe Schaap

Bespreking van Ruud Koole, Twee pijlers.
Het wankele evenwicht in de democratische
rechtsstaat, Prometheus, Amsterdam, 2021.
ISBN 9789044644821.

Er wordt heel wat geschreven en gediscussieerd over rechtsstaat en democratie. Zeker
in tijden waarin populisme de rechtsstaat
provoceert en parlementair onderzoek laat
zien hoezeer de overheid kan falen. Leidt dit
niet als vanzelf tot scepsis of cynisme? Aan
die verleiding heeft Ruud Koole zich in zijn
recente boek over de democratische rechts-
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staat niet overgegeven. Hij onderkent wel
degelijk een aantal structurele problemen,
maar wil analyseren en de pijn zichtbaar en
beheersbaar maken, zonder defaitisme. De
titel van zijn boek wijst erop dat hij de thematiek breed in beeld wil brengen, ook in
een historische context. Hij is die breedte aan
zijn stand verplicht, met zijn achtergrond als
politiek wetenschapper, PvdA-partijvoorzitter en senator. Het boek is uitermate informatief en educatief, en helder geschreven.
Het ‘wankele evenwicht’ wordt concreet belicht, zet aan het denken en roept discussie
op. Dit laatste heeft hij bij mij, als zijn voormalig collega-lid in de Eerste Kamer, zeker
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op gang gebracht. Daar wil ik in deze recensie graag aan toegeven. En ik hoop dat het
boek hiertoe breder aanzet; dat verdient het.
Koole gaat in zijn verhandeling uit van twee
institutionele pijlers die de democratische
rechtsstaat van een fundament voorzien: een
electorale en een niet-electorale. De eerst pijler omvat politieke partijen, parlement en regering, de tweede enkele instellingen waarop
de kiezer geen directe invloed heeft, zoals de
rechterlijke macht en een aantal autoriteiten.
Dus bepaling via het kiesrecht naast benoeming. Koole vraagt zich af wat zich binnen
die pijlers heeft voorgedaan, hoe het evenwicht tussen beide zich heeft ontwikkeld en
hoe er fricties konden ontstaan. Zijn meest
kritische vraag is, hoe democratisch dit geheel functioneert. Hierbij is de positie van
de kiezer dan wel de burger in het geding.
Hij herformuleert deze vraag doorlopend:
hoe de macht in ons land is verdeeld en op
welke wijze daarop invloed en controle kan
worden uitgeoefend. Dan heb je het over het
electoraat en politieke partijen, maar ook
over het parlement – waarbij hij zich sterk
concentreert op de Tweede Kamer. Maar dan
kun je ook niet om de bijzondere positie van
de rechterlijke macht heen. Koole vraagt zich
met zorg af of de verdeling in verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen beide
pijlers niet uit balans is geraakt, dit ten koste
van de electorale pijler; maar ook of binnen
de electorale pijler de kiezer en het parlement
niet op achterstand zijn komen te staan.
Om hierop een kritische toets los te laten
introduceert Koole twee criteria, eigenlijk
rechtsbeginselen: het legaliteitsbeginsel en
het legitimiteitsbeginsel. Ik heb de indruk
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dat legitimiteit bij hem een groter gewicht
heeft dan legaliteit. Zowel in zijn analyse als
in zijn aanbevelingen staat bij hem de vraag
centraal hoe een stelsel zich kan legitimeren. En in laatste instantie gaat het daarbij
om het electoraat als legitimerend subject.
Ik hoop dat hij hiermee aan het denken
zet. Ik ben hier wat kritisch over, omdat ik
legitimiteit een iets te vaag en te kneedbaar
criterium van toetsing vind. Ik wil op een
en ander nader ingaan en wel aan de hand
van enkele thema’s die bij Koole bijzondere
aandacht krijgen, zoals de impact van regeerakkoorden op regering en parlement
en de positie van de rechterlijke macht.
Koole meent dat de Kamer meer gedegen
en effectiever controle moet uitoefenen op
de regering. Dit in de rol van tegenmacht.
Hij kiest daarbij niet voor een aanscherping
van het dualisme, zoals dit in zekere zin besloten ligt in het rechtsstatelijk beginsel van
de scheiding der machten. Koole kiest voor
een controleregime op basis van een werkwijze die de afgelopen decennia tot een ware
kunst is verheven, het regeerakkoord. Hij
stelt dat je eigenlijk niet om regeerakkoorden heen kunt vanwege de vertrouwensregel:
een regering moet kunnen vertrouwen op
een meerderheid in de Tweede Kamer. Dit
daagt uit. Dat een regering vertrouwen van
de Kamer moet genieten lijkt me logisch.
Maar waarom moet dit vertrouwen tot op
zo’n detailniveau worden vastgelegd, dat het
akkoord een klein boekwerk is geworden?
Leiden dergelijke onderhandelingen niet tot
machtsconcentraties van door Kamerfracties gemandateerde onderhandelaars? Ook
Koole wijst erop dat onderhandelingen over
dergelijke akkoorden door een klein, select
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groepje worden gevoerd en Kamerfracties
na afloop nauwelijks nog gelegenheid hebben er wat van te vinden. Stel je immers
voor dat er toch nog verdeeldheid ontstaat.
Hier wil ik op inhaken. Ik ben in mijn Haagse tijd tot een ander, negatiever oordeel gekomen over deze praktijk. Ik vrees dat deze
werkwijze de vertrouwensvraag heeft omgevormd tot een soort wantrouwensregel. Dit
in de poging het tegenspel binnen de coalitiepartijen zo gedegen mogelijk te neutraliseren. Als vanzelf staat de aankomende oppositie al buitenspel in en na het overleg – tenzij
deze plotseling nodig is en partijen zich mogen opwaarderen tot ‘constructieve’ oppositie. Maar dit buitenspel geldt ook voor leden
van de regeringsfracties. Het lijkt me dat dit
type regeerakkoorden juist leidt tot een te
hechte binding van de Tweede Kamer aan de
regering en tot een inbreuk op de controlerende functie. Je hebt je immers loyaal verklaard, tot in detail. Niet geheel vreemd dat
partijleiders zelfs hun openlijke afkeer hebben uitgesproken over een onafhankelijk en
eigenzinnig optredende Eerste Kamer: nergens aan gebonden, niet te controleren, dreig
maar met opheffing. Ik vraag me zelfs af of
de vergaande binding aan regeerakkoorden
niet een schending van de ambtseed inhoudt.
Een zwaardere last, ondermijning van je onafhankelijke opstelling, is niet voor te stellen.
En daarbij verklaar je ook nog te willen
worden afgerekend op het akkoord. Alsof je daarmee de toekomst wilt vastleggen,
ook je eigen toekomst als parlementslid. Er
hoeft maar iets ingrijpends te gebeuren, of
het fundament wordt onder het akkoord
weggeslagen; denk aan de bankencrisis of de

LIBERALE REFLECTIES | mei 2021

huidige pandemie. Ik zou omwille van het
rechtsstatelijk evenwicht binnen de electorale
pijler liever kiezen voor een veel lossere verhouding tussen regering en Kamer. Juist dat
komt een onafhankelijke controlerende functie ten goede. Dan kan ook de langere termijn, dus voorbij de regeerperiode, wat meer
in beeld komen. Denk aan de infrastructuur
in brede zin, onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, of het klimaatbeleid. Het kan beslist geen kwaad als in de ene regeerperiode
wordt gezaaid en pas in een volgende wordt
geoogst. Maar dan moet je ophouden het
beleid op voorhand zo gedetailleerd vast te
leggen en elkaar te binden. Dus mijn vraag
aan Koole: waarom de vertrouwensregel zozeer aanscherpen dat de gewenste versterking van de parlementaire controle dreigt
om te slaan in haar tegendeel? Waarom niet
meer dualisme? Dus een meer afstandelijke
relatie van regering en Kamer, zodat Kamerleden zonder deze ‘last’ hun werk kunnen doen. Ik beschouw dit als een uitdaging
die op zijn gedegen analyse voortbouwt.
Ik wil ingaan op een ander, bij uitstek rechtsstatelijk thema dat Koole uitgebreid aandacht
geeft: zijn opvattingen over de wetgevende
macht en wetgeving. Klassieke denkers over
de trias politica, zoals onze Thorbecke, hielden een vrij scherp onderscheid aan tussen
de wetgevende en de uitvoerende macht.
Het parlement gold als wetgevende macht,
verantwoordelijk voor goede wetgeving. Bij
goede wetgeving hoort uiteraard uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (om enig
hoofdpijn vanuit de Eerste Kamer te memoreren). Maar er is meer nodig, iets dat wetten
hun eigenlijke institutionele kwaliteit geeft.
De belangrijkste functie van wetten is orde-
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ning. Wetten zijn het ordenend fundament
van de rechtsgemeenschap – in de woorden
van Thorbecke. Daarom moet wetgeving met
grote zorgvuldigheid worden voorbereid en
ingevoerd: met vakkennis, met een helder
oog voor wat er in de samenleving omgaat en
met inzet van geschoolde wetgevingsjuristen.
Onze vroegere collega-senator, Willem Witteveen, heeft hierover een zeer verdienstelijk boek geschreven; De wet als kunstwerk.
Ordening dus als kunstwerk. Dit boek leent
zich voor een toelatingsexamen voor aspirant Kamerleden. Ook Koole beroept zich
op dit boek. Hij wijst op de ordenende functie van wetgeving en het achterliggende legaliteitsbeginsel. Wetten moeten daarom
in letterlijke zin in orde zijn. Onvoldragen
wetten leiden tot wanorde en willekeur. Wie
weet dan nog wat te doen en op welke manier? Het lijkt me niet nodig hiertoe op actuele voorbeelden te wijzen. Het is gewoon
geworden regering en Kamers gezamenlijk
als wetgever te beschouwen; daarbij is de
Kamer het predicaat ‘medewetgever’ toebedeeld. Eigenlijk betreur ik dit laatste. Ik zou
juist graag de regering, met haar departementale ondersteuning, medewetgever willen noemen en het wetgevingsprimaat bij het
parlement leggen. Dat zou daar tot veel meer
aandacht voor het wetgevingsproces moeten
leiden, in technisch-inhoudelijke en juridische zin. Aandacht dus voor wetgeving als
kunst. Voor beide aspecten toont de Tweede
Kamer tanende belangstelling, het politiek
wenselijke staat te veel voorop – en de hemel verhoede dat de Eerst Kamer zich hierin
voegt. Maar ook bij de regering is het politieke primaat te leidend en hebben wetten het
karakter gekregen van beleidsinstrumenten.
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Het ontbreekt ook op de departementen
aan fijngevoelige deskundigheid en kunstzinnige wetgevingsjuristen. Het ontbreekt
regering en parlement ook doorlopend aan
een lange adem die bij ordenende wetgeving
hoort. Als Koole spreekt van wankele evenwichten: ook hier wankelt veel. Het doet
me deugd dat Koole hier expliciet op wijst
en de Kamer een zwaardere rol toedenkt.
Wetgeving tendeert te veel naar snelle uitvoering van beleid. Alweer beleid dat is
vastgelegd in regeerakkoorden. Ziehier een
rechtsstatelijk euvel waaraan de gehele politiek, de gehele electorale pijler, zich heeft
uitgeleverd. Ik wil maar zeggen dat ook de
regering haar primaat in de wetgevende
macht niet waarmaakt. Het gehele wetgevingsproces, inbegrepen de cultuur en het
staatsrechtelijk geweten, heeft onderhoud
nodig. Wetten worden te instrumenteel. Het
doet me genoegen dat Koole dit onderkent.
Witteveen waarschuwde hier al voor. Wetten verliezen hun ordenende en institutionele kracht – en vervolgens ook hun gezag.
Ik heb in mijn periode in de Eerste Kamer
geregeld horen klagen over de teruglopende kwaliteit van aangeleverde wetten. Alsof
ook hierop bezuinigd is. Koole spreekt in
zijn boek van de ‘terugtred van de wetgever’:
wetten worden dienstbaar aan beleidsdoelen, krijgen het karakter van een kaderwet
met een verzwakte positie van de Kamer.
Ik had graag gezien dat hij nog wat meer
suggesties had gedaan voor verbeteringen.
Het lijkt me dat het parlement hier in volle breedte het voortouw in moet nemen.
Daarbij zou, om te beginnen, de Tweede
Kamer zich alvast moeten leren onthouden
van een tweede vervaging in de scheiding

96

van legitimiteit hier niet te zwaar aanzet. Tegenover wie moeten deze niet-electorale instellingen hun legitimiteit bewijzen en hoe?
Uiteraard moeten ze het vertrouwen genieten van de bevolking, zeker van de meest betrokken geledingen. Koole is vooral bevreesd
dat ze een te autonome ruimte veroveren
ten koste van de volksvertegenwoordiging.

der machten: zich te gedragen als een mede-uitvoerende macht. Ik doel op de neiging
zich intensief te bemoeien met uitvoerende
zaken die bij uitstek de regering aangaan.
Een paar opmerkingen over de tweede,
niet-electorale pijler. Koole maakt zich hier
vooral zorgen over de legitimiteit van deze
instellingen. Hij noemt de Centrale Bank, de
rechterlijke macht, de vele maatschappelijke
en bestuurlijke akkoorden en de participatiemaatschappij. Hij vreest een te zelfstandige positie van deze organen, dus een te
grote afstand tot de volksvertegenwoordiging. Het parlement zou te vaak het nakijken
hebben en daardoor ook zelf aan legitimiteit
inboeten. Ik vraag me af of hij het beginsel

LIBERALE REFLECTIES | mei 2021

Ik ben het met Koole eens dat de ‘politiek’
de laatste decennia veel bevoegdheden en
macht heeft gedelegeerd aan een wildgroei
van uitvoerende organen en verzelfstandigde autoriteiten. Ook dat dit ten koste is gegaan van wat hij de electorale pijler van de
democratische rechtsstaat noemt. De laatste
jaren is er een overvloed aan falen van deze
organen naar buiten gekomen. Maar pas wel
op: dit tekent ook het falen van de ‘politiek’.
Omdat met de zelfstandigheid van al deze
instellingen ook vakkennis is overgeheveld,
is het voor regering en parlement moeilijk
geworden hierop nog greep te krijgen. Maar
is dit niet ook zaak van tekortschietende
wetgeving? Wetten die wel de taak wegzetten, maar daaraan onvoldragen verantwoordingsprocedures toevoegden? Hebben
regering en parlement juist zichzelf niet op
afstand gezet? Dat wijst niet zozeer op een
legitimiteitstekort, maar op gebrekkige wetgeving. Het legaliteitsbeginsel heeft hier gefaald. De overheveling van uitvoerende taken van de staatsmacht bestaat ook uit een
terugtredende wetgever. Het kon immers
allemaal efficiënter. En dan het paradoxale:
dit heeft zich voltrokken met wetgeving. Ik
zou de legitimiteitsvraag herformuleren in
een legaliteitsopgave.
Tenslotte de rechterlijke macht. Koole meent
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dat de rechter de laatste decennia vrijmoediger is geworden. Met rechterlijk activisme
is het toepassen van de wet aangevuld met
eigen rechtsvinding. Het lijkt me dat ook dit
mede te wijten is aan ‘terugtred van de wetgever’. De wetgever schept namelijk ruimte
voor de rechter. Zo raken niet alleen recht en
politiek vermengd, maar kan ook de legitimiteit van de rechter discutabel worden; dit
zowel van zijde van de bevolking als van de
electorale pijler, waaronder het parlement.
Het commentaar op rechterlijke uitspraken is niet van de lucht. Koole stelt terecht
dat er een grens moet worden getrokken:
de rechter moet geen problemen oplossen
die een politieke afweging vragen. Dit ben
ik van harte met hem eens. De hoofdregel
moet zijn dat de rechter individuele gevallen
toetst aan de wet. Maar dan moet die wet zo
helder en eenduidig zijn, dat de rechter die
toetsing gedegen kan doen. Als dit laatste
stelselmatig misgaat, deugt er iets niet in de
rechtsorde: of de rechter is te vrijmoedig, te
gepolitiseerd, of de wet bevat gebreken die
de rechter voor onmogelijke opgaven stelt.
Wat moet een rechter bijvoorbeeld aan met
de uitspraak die door de electorale pijler is
gedaan rond de belastingdienst: dat de rechter in de wetsuitvoering ook moet toetsen
op proportionaliteit en billijkheid. Zo maak
je de rechter medewetgever, maar dan vanwege ruimte in de wet en dan ook nog op
gevoelige punten. Als vanzelf komt dan de
legitimiteit van de rechter onder druk te
staan. Onvoldragen wetten provoceren vrijmoedigheid van rechters. Daartoe hoeft
de rechter zich echter niet zelf geroepen te
voelen, maar burgers en belangengroepen
worden naar de rechter gedreven door een
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schemergebied in dit deel van de scheiding
der machten. En dan staat de rechter ook
nog op achterstand, omdat hij zich niet
zo vrijmoedig kan verdedigen als politici.
De wetgever is aan zet. Dit is ook een les die
getrokken moet worden uit de gang van zaken rond de wettelijke basis van de avondklok. Na de uitbraak van de pandemie moest
er gereageerd worden met wettelijke regels
die hoe dan ook een reactief karakter hadden en iets als noodwetgeving uitstraalden.
En als vanzelf leidt dit tot fricties die niet
alleen de electorale pijler ter discussie stellen, maar zich ook verplaatsen naar de rechterlijke macht. Die wordt meegezogen in
discussies die tussen regering en parlement
moeten worden gevoerd. Koole wijst terecht
op legitimiteitsproblemen, maar ik zou wat
scherper inzetten op het vraagstuk van de
legaliteit. Er moet bij regering en Kamer
zoveel juridische en vakinhoudelijke kennis in huis zijn, dat wetten hun ordenende
werking kunnen uitoefenen. Het doet me
genoegen dat ook Koole dit onderkent. In
de conclusies van zijn boek wil ook hij weer
wetgevingsexpertise terugbrengen bij de
electorale pijler. Zodat het ‘regeren door het
volk’ niet verdrongen wordt door het regeren
voor het volk. Ik hoop dat dit waardevolle
boek de electorale pijler in beweging brengt.
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doceerde filosofie in Amsterdam, Praag en
thans in Kiev.
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