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De wanhopige strijd van de provincie
Door prof.dr. Hans van den Heuvel
In zes hoofdstukken analyseert ze de
moeilijke positie van de provincie. En
die analyse liegt er niet om. Een kritische
kijk? Zeg maar gerust een dodelijke blik
van bestuurskundig onderzoeker Klaar-
tje Peters, want in het zevende, en tevens
laatste, hoofdstuk – dat ‘toekomst voor
de provincie’ heet, met een vraagteken
aan het eind – komt het niet meer goed. 

Ook de omslagtekening laat niets aan dui-
delijkheid te wensen over: een superman,
een machofiguur die zich zelfbewust op de

borst ramt, bepaald geen oogstrelende prent. Een
bestuurslaag, ‘opgeblazen tot buitensporige pro-
porties’, vol overdreven, zelfs misplaatst zelfver-
trouwen.
Vanaf de jaren negentig hebben de provincies er
alles aan gedaan hun imago op te poetsen, om de
indruk te wekken dat hun taak en functie in het
landsbestuur onmisbaar zijn en dat hun bestuur-
lijk functioneren op legitimiteit berust. Maar enig
begrip, sympathie of zelfs maar belangstelling
van onze democratiebewuste samenleving heeft
het provinciebestuur niet mogen smaken, on-
danks het offensief om de provincie ‘op de be-
stuurlijke kaart te zetten’. Het heeft niet mogen
baten. Kennelijk doet de provincie er niet meer
toe, erger nog, ze wordt als een van de oorzaken
van de bestuurlijke drukte gezien. Niet verzon-
nen, het staat allemaal in dit omvattende, heldere
en goed geschreven boek.
Het is een cliché, maar het moet gezegd, deze
fraaie studie leest als een roman. Als een rode
draad fungeren de vele pogingen die de provincies
de laatste tien jaar hebben ondernomen om hun
imago op te vijzelen. Zij leiden de lezer tot de ver-
wachting dat al die acties uiteindelijk toch be-
loond worden – een soort ‘eind goed al goed’ –
met een mooie en onomstreden positie als mid-
denbestuur, want de provincie is er niet voor
niets. Maar dat pakt anders uit.
In het concept van Thorbecke is de provincie
vooral als coördinerend en toezichthoudend or-
gaan bedoeld. Maar de bestuurlijke ambities reik-
ten gaandeweg verder, met geforceerde pogingen
de provincie op de publieke agenda te zetten.
Maar dat was vechten tegen de bierkaai, want de
provinciale verkiezingen scoren structureel laag,
de provincie zit ingeklemd tussen nationaal en lo-
kaal bestuur en is daardoor per definitie minder
relevant voor de burger dan voor de beide be-
stuurslagen en er doen zich geen echte politieke
strijdpunten in het bestuursdomein van de pro-
vincie voor, zelfs niet in het zo belangrijke en bij
uitstek provinciale beleid van de ruimtelijke orde-
ning. Bovendien is het in deze tijd enigszins pot-
sierlijk en steeds moeilijker te accepteren dat ge-
meenteraadsleden tegelijk lid van provinciale sta-
ten zijn. Tenslotte is er de onbewezen stelling dat
de provincie een onmisbare plaats in het bestuur-

lijke landschap van de Europese Unie heeft. Het
staat allemaal keurig geordend en met bronver-
wijzingen in dit boek.

Bepaald geen gelegenheidsuitgave of op-
drachtonderzoek. Vrank en vrij analyseert,
verhaalt, redeneert en schrijft Klaartje Pe-

ters naar het einde, het einde van de provincie.
Maar ze houdt bijtijds op. In het laatste hoofd-
stuk zet ze een aantal aanbevelingen op een rijtje
die de provincie een realistische en nuttige plaats
moeten geven. Maar het houdt niet over, want de
alsmaar belangrijker worden gemeenten zitten de
provincies in de weg. Dat noopt tot bescheiden-
heid, een kleinere organisatie en het afschaffen
van de provinciale verkiezingen.
Klaartje Peters heeft met gepaste durf een inte-

ressant boek geschreven, interessant vooral om-
dat zij onafhankelijk en onbevangen heeft kun-
nen aangeven wat er aan de hand is. Wat een ver-
ademing! Een ambtelijke nota van één velletje is
voldoende, met conclusies die de provincie als een
bescheiden, coördinerend en toezichthoudend or-
gaan neerzetten, zonder alle poespas over demo-
cratische legitimatie, windowdressing over een
sterke bestuurslaag en retoriek over belangrijke
beleidsterreinen voor het middenbestuur. Dan is
het Huis van Thorbecke weer op orde en bij de
tijd. Nu nog een bewindspersoon met durf.

Klaartje Peters:
Het opgeblazen bestuur. Een kritische kijk op de
provincie. Uitgeverij Boom, Amsterdam 2007.
ISBN 90 8506 400 7. Prijs € 14,95

Pensioenstelsel gaat aan succes ten onder
Door Barbara Nieuwenhuijsen
Het is veel slechter gesteld met
het Nederlandse pensioenstel-
sel dan menigeen denkt, beto-
gen Sander Boelens en Lies
van Rijssen in De armoede van
het rijkrekenen.

Niet alleen de AOW wordt on-
betaalbaar omdat er als ge-
volg van de vergrijzing en de

ontgroening straks veel te weinig wer-
kenden zijn om de AOW-uitkeringen
van de babyboomgeneratie te betalen,
ook onze kapitaalgedekte tweede pij-
ler pensioenen (de pensioenen die bij
pensioenfondsen worden opgebouwd)
zijn niet toekomstbestendig, zo staat
te lezen in het boek van Boelens en
Rijssen. In begrijpelijke taal leggen de
auteurs haarfijn uit wat er volgens
hen aan de hand is.
Het verhaal van de auteurs komt erop
neer dat Nederland totaal is doorge-
schoten in de wens ervoor te zorgen
dat mensen ook na hun arbeidzame
leven in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. De pensioenen zijn
te hoog geworden in vergelijking met
het werkzame leven en de levensduur
van de gepensioneerden. De huidige

gepensioneerden en babyboomers die
kort voor hun pensioen staan, lijken
op basis van het verleden te verwach-
ten dat er veel voor ze betaald gaat
worden. Ze vinden dat ze hier recht
op hebben omdat ze zelf ook hebben
betaald voor hun ouders. Ze vergeten
dat zij betaald hebben voor een veel
kleinere groep ouderen, die minder
lang leefde en dit geld echt nodig had
om in hun levensonderhoud te voor-
zien.
De auteurs leggen uit dat niet alleen
de AOW opgebracht moet worden
door anderen (de werkenden betalen
de AOW voor de gepensioneerden),
maar dat ook er ook in het kapitaal-
gedekte pensioensysteem in Neder-
land een solidariteitscomponent zit.
Als de aandelen van de pensioenfond-
sen te weinig opbrengen, kunnen zij
namelijk de premies van de werken-
den verhogen. De ‘jongeren’ dragen
dan zowel bij aan de AOW van de ba-
byboomgeneratie als aan het twee-
depijlerpensioen van de ouderen. Hier
komt nog bij dat ouderen sowieso
veel betere pensioenen hebben omdat
zij vaak nog een pensioen krijgen op
basis van hun laatst verdiende salaris,
terwijl veel jongeren inmiddels een
middelloonregeling hebben. Daar-
naast betalen jongeren mee aan tal

van andere voorzieningen denk aan
de zorg, waar ouderen meer gebruik
van maken dan zijzelf. Ondertussen
wordt ook nog van de jongeren ver-
wacht dat zij voldoende kinderen krij-
gen. Jongeren zijn dus aan alle kanten
de sigaar.
Een beloning voor ouderen die tot
hun 65ste zijn blijven werken, zoals in
het regeerakkoord staat, vergroot de
pensioenongelijkheid volgens de au-
teurs alleen maar, aangezien jongeren
waarschijnlijk tot 67ste moeten door-
werken.

Hier komt bij dat de pensioen-
fondsen zich volgens de au-
teurs rijker rekenen dan ze

zijn. Pensioenfondsen hebben hun
geld namelijk niet in kas, maar ze
hebben dit belegd. Dit is op zich geen
probleem ware het niet dat er zoveel
geld is om te beleggen dat hier onvol-
doende mogelijkheden voor zijn, met
als gevolg dat het de pensioenfondsen
zelf zijn die de waarde van de aande-
len opdrijven. Gaan de pensioenfond-
sen hun aandelen massaal verkopen,
dan komen er te veel aandelen op de
markt, waardoor de prijs weer enorm
zal dalen. De rijkdom van de fondsen
is dus een illusie.
Een ander probleem is volgens de au-

teurs het gevolg van de overgang op
de euro. Veel andere eurolanden heb-
ben een omslagstelsel waarbij de wer-
kenden de pensioenen van de gepen-
sioneerden betalen. Als dit straks niet
meer op te brengen is, zal de staat
deze pensioenen moeten betalen
waardoor de staatsschuld toeneemt
en hiermee ook de inflatie. Omdat
Nederland dezelfde munt gebruikt,
heeft ook Nederland daar last van.
Wat te doen? Als we willen dat jonge-
ren meebetalen aan de pensioenen
van ouderen dan moeten ze hier aller-
eerst dus wel toe in staat gesteld wor-
den. Hun loon moet dus hoog genoeg
zijn. Om ervoor te zorgen dat er ook
nog kinderen geboren worden, moe-
ten misschien ook gedacht worden
aan het vergoeden van de volledige
kosten van het hebben van een kind.
Wat het pensioenstelsel betreft valt te
overwegen het te versoberen tot hoe
het oorspronkelijk bedoeld was.

Sander Boelens en Lies van Rijssen:
De armoede van het rijkrekenen;
waarom het Nederlandse pensioen-
stelsel aan succes ten onder gaat.
Stichting Uitgeverij Papieren Tijger,
Breda 2007.
ISBN 90 6728 193 x. Prijs: € 20.

VERSCHENEN

Bedrijfsgeheimen
In dit proefschrift beschrijft advo-
caat Pieter van der Korst de span-
ning tussen de bescherming van ver-
trouwelijkheid en de verschillende
transparantieplichten uit het vermo-
gensrecht, het burgerlijk procesrecht,
het vennootschaps- en het effecten-
recht. In Nederland blijven bedrijfs-
geheimen niet altijd vertrouwelijk in
civiele procedures. En dat terwijl Ne-
derland zich met het verdrag van de
World Trade Organisation uit 1996
heeft verplicht om verhandelbare be-
drijfsgeheimen stelselmatig te be-
schermen. Volgens het burgerlijke
procesrecht zijn strijdende partijen
verplicht relevante feiten volledig en
naar waarheid aan te voeren. ‘Abso-
lute bedrijfsgeheimen bestaan niet,’
schrijft de auteur, die pleit voor de
‘foto-negatief’-benadering. Volgens
deze benadering hangt het af van de
wet of het contract of bepaalde in-
formatie bedrijfsgeheim is.

P.J. van der Korst:
Bedrijfsgeheimen en transparantie-
plichten.
Uitgeverij Kluwer, Deventer 2007.
ISBN 987 90 13 04148 5. Prijs: € 67.

Juristengeest
De Tilburgse hoogleraar Privaat-
recht Jan Vranken onderzoekt in dit
boek acht typische kenmerken van
de manier waarop juristen civielrecht
argumenteren. Daarmee geeft de au-
teur inzicht in de gemoedstoestand
van de jurist. Na onder meer te heb-
ben vastgesteld dat juristen nog wel
eens lijden aan tunnelvisie pleit
Vranken voor een minder dogmati-
sche en een meer internationale ma-
nier van denken. Juristen zouden
hun geest moeten openen voor ver-
schillende belangen en voor rechtsso-
ciologische en rechtseconomische in-
zichten en argumenten.

J.B.M. Vranken:
Exploring the jurist’s frame of mind.
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden
2006.
ISBN 90 13 03749 6. Prijs: € 55. 

Onder de grond
Onder het maaiveld strekt zich het
duistere domein uit van zoutwinners,
zandwinners, warmtewinners, gas-
winners, oliewinners, kabelaars, rio-
leerders en grafdelvers. Het is onde-
raards eigenlijk gewoon een drukte
van belang. Maar de bodem is ook
het domein van een indrukwekkende
diversiteit van diertjes en andere or-
ganismen, waarvan de meeste soor-
ten nog geen naam hebben of zelfs
nog ontdekt moeten worden. En
toch heeft de gemiddelde Nederlan-
der geen flauw benul van of interesse
in de bodem. Fysisch geograaf en pu-
blicist Henk Leenaers vond het tijd
om daar verandering in te brengen
en schreef het boekje Onderste boven,
een bundeltje vlotte artikelen over
het intensieve gebruik van de bodem,
onvermoede ondergrondse processen
en wetenschappelijke inzichten.
TNO, waar Leenaers tien jaar lang
als onderzoeker werkte, heeft een
enorme schat aan bodeminformatie
verzameld, grotendeels ten dienste
van de winning van energie, water,
grondstoffen en de aanleg van in-
frastructuur. ‘Als je bedenkt dat er
daarvoor 400.000 boorgaten zijn ge-
maakt met een gezamenlijke lengte
van 4400 km, als je bedenkt dat al
die gegevens via internet opvraag-
baar zijn, dan begrijp je niet waarom
de ondergrond bij de ruimtelijke
planning door provincies en gemeen-
ten nog maar een bescheiden rol
speelt.’ Met zijn boekje wil Leenaers
beleidsmakers aansporen om ‘driedi-
mensionaal’ te gaan denken. 

Henk Leenaers:
Onderste boven
Uitgegeven door TNO, Utrecht 2007
ISBN 978 90 59862166
Gratis te bestellen op
diniloket@tno.nl
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