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Met de reeks Ethische Annotaties beoogt het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht 
de inzichten in de wijsgerige ethiek over actuele ethische kwesties te ontsluiten voor 
een breed publiek van studenten, beleidsmakers, bedrijfsleiders, politici, journalisten, 
activisten, en andere burgers. Om die toegankelijkheid te bewaren zijn de Ethische 
Annotaties beknopt en geven ze vaak enkel de resultaten van het onderzoek: wie meer 
diepgang zoekt, of alle redeneringen in detail wilt begrijpen, verwijzen we graag naar 
de publicaties die achteraan zijn opgenomen. 
 

S A M E N V A T T I N G  

In Nederland en daarbuiten speelt de overheid sinds het uitbreken van de pandemie 
weer een centralere rol in het leven van burgers. Tegelijkertijd wordt het functioneren 

 
1   Met dank aan Joel Anderson, Rutger Claassen, Dorothea Gädeke, Carla Kessler, Marlon 
Kruizinga, Ingrid Robeyns, Naomi van Steenbergen, Dick Timmer, Lydia Veneman, en Jan 
Vorstenbosch voor behulpzaam commentaar op eerdere versies van deze tekst. 
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van de overheid sterk bekritiseerd. Maar wat is eigenlijk de rol van de overheid en 
waarom is deze waardevol? Deze Ethische Annotatie analyseert de taakopvatting van de 
overheid in termen van de voorziening van publieke goederen. Aan de hand van drie 
centrale waarden – economische efficiëntie, sociale rechtvaardigheid, en democratische 
politiek – wordt beargumenteerd waarom de overheid de voorziening van publieke 
goederen moet garanderen en versterken: 
 

o Publieke goederen die op overheidsdwang en coördinatie berusten hebben 
verschillende efficiëntievoordelen, welke zich niet laten reduceren tot de nauwe 
economische definitie van niet-rivale en niet-uitsluitbare goederen en het 
paradigma van marktfalen.  
 

o Publieke goederen bevorderen sociale rechtvaardigheid, met name de 
verdelende en relationele dimensies van gelijkheid tussen burgers. 

 
o Publieke goederen behoren zowel de voorwaarde als de uitkomst van 

democratische politiek te zijn. Zij vormen het object en de enscenering van 
respectvolle strijd en samenwerking tussen burgers.  

1 D E  K W E S T I E   

Wat is de rol van de overheid? Hoe kan deze worden versterkt? Tijdens de recente 
Tweede Kamerverkiezingen kregen deze vragen veel aandacht. Zelfs de VVD, 
traditiegetrouw geen enthousiasteling, legde tijdens de campagne in ‘warm rechtse’ 
termen meer nadruk op het belang van een ‘krachtige’ dan een ‘compacte’ overheid.2 
Ook in de huidige formatie van een nieuwe regering staat het algehele functioneren van 
de overheid hoog op de agenda. Door de coronacrisis grijpt zij drastisch in op het 
dagelijks leven en de vertrouwde vrijheden van burgers. Maar ook vóór het losbarsten 
van de pandemie werd met de opeenstapeling van crises de roep om een herijking van 
de overheid luider. Het schreeuwend tekort aan leraren en verpleegkundigen, een 
overspannen rechterlijke macht, ongekende milieucrises, falende IT-systemen bij 
uitvoeringsorganisaties, gebrekkig materieel bij de krijgsmacht, en een kapotte 
woningmarkt: de lijst met ernstige problemen die om een nieuwe aanpak vragen is lang. 
Optimisme over het zelforganiserend vermogen van de markt maakt plaats voor 
realiteitszin over nut en noodzaak van sturing door de overheid.   
 
Tegelijkertijd loopt de frustratie over zowel de incompetentie als hardvochtigheid van 
het overheidsoptreden hoog op. Het testbeleid en de vaccinatiestrategie in de bestrijding 
van de pandemie zijn maandenlang sterk bekritiseerd als weinig doortastend. De 

 
2   De karakterisering ‘warm rechts’ is van Klaas Dijkhoff, zie 
https://www.youtube.com/watch?v=eSGqUMMBkW4; voor het pleidooi van Mark Rutte voor een 
‘compacte en krachtige overheid’, zie de H.J. Schoo-lezing die hij op 2 september 2013 uitsprak 
https://www.youtube.com/watch?v=A4JH_iJibi4.  

https://www.youtube.com/watch?v=eSGqUMMBkW4
https://www.youtube.com/watch?v=A4JH_iJibi4
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toeslagenaffaire, waarvoor het voltallige kabinet Rutte-III op 15 januari 2021 is 
afgetreden, laat zien hoe alle elementen uit de trias politica hebben bijgedragen aan een 
rancuneuze fraudejacht met ‘ongekend onrecht’ voor talloze gezinnen als resultaat.3 Het 
wederzijds vertrouwen tussen de overheid en haar burgers staat onder grote druk. Op 
dit moment bevinden we ons in Nederland dus in een paradoxale positie: we zijn 
tegelijkertijd doordrongen van de cruciale rol die een fatsoenlijke en effectieve overheid 
speelt, én scherp geconfronteerd met haar tekortkomingen.  
 
Tegen de achtergrond van dit diepe ongemak, verengen politieke discussies zich vaak 
tot tegenstellingen tussen een grote of kleine, een sterke of zwakke, een slagvaardige 
of stroperige overheid. Echter, zoals filosoof Haroon Sheikh stelt is het niet alleen de 
fiscale omvang of bestuurlijke slagkracht, maar vooral ook de aard van de overheid die 
ter discussie moet worden gesteld.4 Waarom bestaat zij eigenlijk? Pas als we weten wat 
de rol van de overheid behoort te zijn en waarom deze waardevol is, kunnen we scherp 
stellen hoe zij anders zou moeten functioneren. Een wenselijke ‘terugkeer’ van de 
overheid vereist dus meer dan de huidige fixatie op een drastische cultuuromslag of 
sterkere institutionele waarborgen in haar machtsuitoefening. Een adequate herijking 
van de overheid is gebaat bij een helder begrip van haar bestaansrecht.  
 
Het simpele en weinig controversiële antwoord op de vraag naar de taak van de overheid 
- het ambt van de regering – luidt dat deze bestaat uit de voorziening van publieke 
goederen. Prominente voorbeelden van publieke goederen zijn defensie en veiligheid, 
onderwijs en zorg, AOW en sociale voorzieningen, wetenschappelijk onderzoek en 
cultuur, openbaar vervoer en infrastructuur, dijken en stadsparken, natuurbeheer en 
energievoorziening. Het publieke karakter van deze goederen is tweeledig. 
 

1) Iedereen heeft direct of indirect baat: publieke goederen worden voorzien 
voor ‘het publiek’. Hoewel dijken in de eerste plaats de direct omwonenden 
van rivieren ten goede komen, heeft uiteindelijk de hele bevolking profijt 
van bescherming tegen overstromingen.  

2) Overheidsdwang is onontbeerlijk: publieke goederen worden voorzien door 
het publieke of ‘openbaar gezag’. De overheid verplicht iedereen bij te 
dragen aan publieke goederen met wetgeving, belastingheffing, en beleid. 
Zij kan zelf de productie organiseren maar ook samenwerken met 
maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Zo ontwikkelen en 
produceren commerciële farmaceutische bedrijven coronavaccins, maar 
worden deze betaald door de overheid.  

 
De voorziening van publieke goederen geeft een helder antwoord op de vraag wat de 
rol van de overheid is, maar we weten daarmee nog niet waarom zij deze moet 

 
3   
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire
_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf  
4   https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/07/de-vraag-is-nu-hoe-krijgen-we-een-andere-overheid-
a4038672  

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/07/de-vraag-is-nu-hoe-krijgen-we-een-andere-overheid-a4038672
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/07/de-vraag-is-nu-hoe-krijgen-we-een-andere-overheid-a4038672
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uitoefenen. Kan ‘de vrije markt’ of ‘de participatiesamenleving’ deze voorzieningen niet 
beter zelf organiseren, zoals de afgelopen decennia vaak is bepleit? Hoewel de 
onmisbare rol van de overheid allerminst vrij is van controverse, wordt deze meestal 
onderstreept door een beroep te doen op drie centrale waarden. Ten eerste bevordert 
de voorziening van publieke goederen en sociale diensten door de overheid economische 
efficiëntie. Ten tweede draagt zij bij aan rechtvaardige sociale omstandigheden, in het 
bijzonder verdelende en relationele gelijkheid. Ten derde verstevigt zij democratische 
vormen van politiek. 
 
Deze Ethische Annotatie laat zien hoe de politieke en economische filosofie met deze 
drie waarden de voorziening van publieke goederen door de overheid onderbouwt. 
Hiertoe bespreek ik in sectie twee de waarde van economische efficiëntie, in sectie drie 
de waarde van sociale rechtvaardigheid, en in sectie vier de waarde van democratische 
politiek, alvorens in sectie vijf de belangrijkste conclusies op te maken.  
 
Alvorens we de eerste waarde bespreken is een korte methodologische reflectie op zijn 
plaats. De inzichten uit de politieke en economische filosofie die hieronder worden 
gepresenteerd vormen veelal assemblages van zowel normatieve aspiraties als 
empirische stellingnames. Dit betekent dat men niet alleen probeert om normatief te 
rechtvaardigen op grond van welke waarden publieke goederen wenselijk zijn – wat de 
rol van de overheid zou moeten zijn. Het doel is ook om aan de hand van deze waarden 
het feitelijke bestaan van publieke goederen te verklaren – wat de rol van de overheid 
is. We willen dus weten waarom efficiëntie, rechtvaardigheid, en democratie normatieve 
kracht hebben, én in hoeverre deze idealen sturing geven aan het daadwerkelijke 
handelen van de overheid. Door het slaan van een brug tussen ‘feit’ en ‘waarde’ wordt 
een ‘rationele reconstructie’ van instituties zoals de overheid geboden.5 Laten we nu 
naar de waarde van economische efficiëntie kijken.   

  

 
5   Voor deze filosofische methode zie Habermas (1992) en ook Heath (2011). Een belangrijke 
overeenkomst tussen de Duitse filosoof Jürgen Habermas en de Amerikaanse filosoof John Rawls 
is dat beiden, in navolging van Hegel, gericht zijn op ‘rationele verzoening’ met politieke 
instituties en de sociale werkelijkheid. Zie Rawls (2001) en de Jongh (2018). De wereld kijkt 
rationeel terug, zo stelt Hegel, naar hen die de wereld rationeel aanschouwen. Zie Hegel (1949), 
p. 23. 
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2 E C O N O M I S C H E  E F F I C I Ë N T I E   

In welke zin kan economische efficiënte de voorziening van publieke goederen verklaren 
en rechtvaardigen? Ter beantwoording van deze vraag moeten we eerst weten wat 
efficiëntie betekent.  In de klassieke definitie van de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto 
verwijst efficiëntie naar situaties waarin de positie van tenminste één persoon verbetert 
zonder dat enig ander persoon slechter af is. Wanneer zulke verbeteringen niet meer 
mogelijk zijn, is de situatie ‘optimaal’ vanuit het oogpunt van efficiëntie.6 In de 
standaard economische theorie wordt ervan uitgegaan dat markten succesvoller zijn in 
het bevorderen van efficiënte dan onder vormen van sociale organisatie. Het 
prijsmechanisme van de markt reflecteert de kosten van een goed en stemt vraag en 
aanbod op elkaar af. Zo faciliteert de markt vrijwillige transacties die de positie van 
zowel de vrager als aanbieder verbeteren. Volgens de economische theorie behoren 
goederen dus in de regel privaat te zijn, omdat het prijsmechanisme van de markt 
efficiëntie bevordert. 
 
Er zijn echter meerdere uitzonderingen op deze regel. De markt kan ook falen in het 
realiseren van efficiëntie. Wanneer er sprake is van marktfalen, reflecteert het 
prijsmechanisme niet de daadwerkelijke kosten van een goed en blijft een efficiënte 
afstemming van vraag en aanbod uit. Publieke goederen worden in de economische 
theorie aangemerkt als een centrale oorzaak van marktfalen. Zij definieert deze 
goederen als ‘niet-rivaal’ en ‘niet-uitsluitbaar’ in consumptie. Van niet-rivaliteit is sprake 
wanneer de consumptie van een goed door de een niet leidt tot verminderde 
consumptiemogelijkheden voor anderen. Niet-uitsluitbaarheid treedt op wanneer het 
bovendien technisch onmogelijk of zeer kostbaar is om mensen te weren van 
consumptie. Straatverlichting is een typisch voorbeeld van zo’n goed. Mijn genot van 
het licht van een lantaarn tijdens een avondwandeling doet het beschikbare licht wat 
andere voorbijgangers kunnen consumeren niet verminderen (niet-rivaliteit). En zonder 
het plaatsen van kostbare tolpoortjes op elke hoek van de straat, is het ook moeilijk om 
andere voorbijgangers te weren van het licht (niet-uitsluitbaarheid). Net zoals 
verlichting door straatlantaarns is ook bescherming door bijvoorbeeld dijken of nationale 
defensie niet-rivaal en niet-uitsluitbaar. 
 
De reden dat zulke niet-rivale en niet-uitsluitbare goederen marktfalen veroorzaken is 
als volgt. Een individueel ‘rationele’ economische actor als ‘freerider’ zal proberen te 
profiteren van zo'n goed zonder hieraan een bijdrage te leveren.  Dit wordt een collectief 
handelingsprobleem genoemd. Een strategisch handelend individu verbergt zijn of haar 
ware preferenties voor bijvoorbeeld straatverlichting of dijkbescherming. De logica van 
de freerider werkt in twee richtingen. Enerzijds zal bij een gebrekkig aanbod van een 
kostbaar goed zoals straatverlichting de bereidheid van een individu om wel te betalen 
niet volstaan om een adequaat aanbod te realiseren. Anderzijds zal bij een adequaat 
aanbod dit individu niets in de weg staan om zonder betaling toch te profiteren. 

 
6   https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100306253  

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100306253
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Aangezien er geen aanvullende kosten worden gemaakt wanner hij of zij meelift 
(consumptie is niet-rivaal), faalt het prijsmechanisme van de markt waarin prijzen juist 
gekoppeld zijn aan de hoogte van de marginale kosten. Geen marktpartij zal het goed 
willen aanbieden zonder uitzicht op een aantrekkelijke prijs. Kortom, een markt voor  
straatverlichting of dijkbescherming is economisch inefficiënt.  
 
Deze suboptimale of inefficiënte situatie kan alleen worden verholpen wanneer een 
dwangorganisatie – de overheid – iedereen verplicht tot contributies aan het goed. 
Alleen zo kan een adequaat aanbod worden gegarandeerd. In plaats van vrijwillige 
bijdragen aan straatverlichting of dijkbescherming verplicht de overheid alle burgers om 
belastingen te betalen voor de voorziening van deze goederen. Ten aanzien van niet-
rivale en niet-uitsluitbare goederen heeft overheidsdwang derhalve een groot 
efficiëntievoordeel in vergelijking met het prijsmechanisme voor vrijwillige transacties 
op de markt.7 In de economische theorie vormt dit efficiëntievoordeel zowel een 
empirische verklaring als normatieve rechtvaardiging voor het bestaansrecht van de 
overheid.  
 
De economische theorie van publieke goederen en marktfalen wordt breed 
onderschreven. Maar tegenover de ‘welvaartseconomen’ die deze theorie onderschrijven 
vindt men ook aanhangers van de ‘publieke keuzetheorie’. Ook zij erkennen in principe 
een rol voor de overheid om in niet-rivale en niet-uitsluitbare goederen te voorzien, 
naast de bescherming van het recht op privaat bezit. Maar deze critici wijzen op het 
risico dat marktfalen plaatsmaakt voor overheidsfalen. De veronderstelde genezing door 
overheidsoptreden, zo stellen ze, pakt veelal nadeliger uit dan de oorspronkelijke kwaal 
van marktfalen. In het geval van overheidsfalen legt de efficiënte voorziening van 
publieke goederen het af tegen een inefficiënte begunstiging van particuliere belangen 
(‘rent-seeking’). De voorbeelden variëren van hypotheekrenteaftrek voor huiseigenaren 
tot de kortingskaarten van 65-plussers voor toegang tot musea. Volgens aanhangers 
van de publieke keuzetheorie zetten in deze gevallen wisselende meerderheden 
overheidsdwang in voor hun eigen gewin, in plaats van ten dienste van collectieve 
voorzieningen die de situatie van iedereen verbeteren. Zij stellen dat 
meerderheidsbesluitvorming moet worden ingeperkt om de pathologie van 
overheidsfalen tegen te gaan.8   
 
De economische theorie van publieke goederen heeft imposante wortels heeft in de 
school van de klassieke economie, het utilisme, en continentale tradities van 
‘Finanzwissenschaft’. Toch is haar dominantie in het denken over publieke goederen 
geen onverdeelde zegen. Zij slaagt er hoogstens in om de continuering, maar niet het 
ontstaan, van de overheid te verklaren en rechtvaardigen. Immers, als het ‘freerider’ 
gedrag van homo economicus inderdaad zo fundamenteel is, zou deze überhaupt niet 
kunnen worden bewogen om overheidsdwang in beginsel te accepteren. Maar ook 
bestaand overheidsoptreden laat zich moeilijk reconstrueren door deze theorie. Zoals de 

 
7   Zie met name Samuelson (1954); Musgrave (1959); Olson (1965) en Hardin en Cullity (2020)  
8   Het contrast tussen economen die respectievelijk de nadruk op overheids- of op marktfalen 
leggen wordt goed zichtbaar in Buchanan en Musgrave (1999)   
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Amerikaanse politicoloog Richard Tuck heeft beargumenteerd, is het onduidelijk waarom 
handhavers van de overheid niet evenmin ‘irrationeel’ zouden handelen wanneer zij 
contributies aan publieke goederen van iedereen afdwingen.9 De nalatigheid van een 
enkele handhaver om contributies af te dwingen zou tenslotte slechts een marginaal, 
verwaarloosbaar effect hebben op de algehele contributies, vergelijkbaar met het 
uitblijven van de vrijwillige bijdrage van een individu aan een publiek goed. Als echter 
alle overheidsfunctionarissen volgens deze strategische logica nalatig handhaven, komt 
de voorziening van het publieke goed niet van de grond. Kortom, de economische theorie 
laat ons in het duister tasten waarom de voorgestelde oplossing – overheidsdwang – het 
probleem van strategisch meeliften niet oneindig reproduceert.  
 
Daarnaast reiken de efficiëntievoordelen van de overheid verder dan enkel de 
voorziening van niet-rivale en niet-uitsluitbare goederen. Zo zijn centraal aangestuurde 
overheidsinstanties in staat om transactiekosten op de markt te vermijden, net zoals 
schaalvergroting in private ondernemingen hieraan bijdraagt. Informatievergaring, 
onderhandelingstijd, en controle op leveringen kunnen transactiekosten met zich 
meebrengen die bovenop de prijs voor een goed op de markt komen. Om deze reden 
kan het voordeliger zijn om ‘in huis’ de productie te organiseren in plaats van deze uit 
te besteden aan een marktpartij. Ook kan overheidsdwang in de verzorgingsstaat 
efficiëntievoordelen behalen door risico verhogend gedrag (‘moral hazard’) te 
ontmoedigen via regulering of belasting. Denk bijvoorbeeld aan een rookverbod of 
accijnzen op tabak waarmee het publieke goed van volksgezondheid wordt bevorderd. 
Tenslotte voorkomen de verplichte sociale verzekeringen voor iedereen het probleem 
van negatieve risicoselectie (‘adverse selection’) bij vrijwillige, private verzekeringen.10 
Het debat over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers illustreert 
dit probleem. In de huidige plannen worden zelfstandigen uitgezonderd van verplichte 
bijdragen aan het UWV wanneer zij private dekking nemen. Indien zij een laag risico op 
arbeidsongeschiktheid lopen kan een commerciële verzekeraar hen gunstige premies 
bieden. De premies voor de publieke regeling, waar zelfstandigen met een groter risico 
op zijn aangewezen, worden dan onevenredig hoog.11 
 
De Canadese filosoof Joseph Heath beargumenteert dat deze efficiëntievoordelen van 
overheidsdwang de centrale verklaring bieden waarom de publieke sector een relatief 
groter aandeel van de economie inneemt in rijke dan in arme landen. In rijke landen 
kan men zich immers permitteren meer aandacht en middelen te besteden aan ‘quality 
of life issues’ zoals schone lucht, gezondheidszorg, en diverse sociale verzekeringen– 
goederen die beter via coördinatie en dwang door de overheid dan via vrijwillige 
transacties op de markt tot stand komen. Ook benadrukt Heath dat economische 
efficiëntie een morele waarde is en niet slechts een technische aangelegenheid. Hij 
onderschrijft de stelling dat inefficiëntie in moreel opzicht minstens zo problematisch is 

 
9   zie Tuck (2008) 
10   Zie Coase (1937) en Stiglitz (1983)  
11   https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/29/verzekeringsplicht-zzpers-stuit-op-talloze-obstakels-
a4037693  

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/29/verzekeringsplicht-zzpers-stuit-op-talloze-obstakels-a4037693
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/29/verzekeringsplicht-zzpers-stuit-op-talloze-obstakels-a4037693
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als ongelijkheid. Waar ongelijkheid tenminste nog een winnaar telt, kent inefficiëntie 
immers uitsluitend verliezers.12   
 
Het onderkennen van de waarde van economische efficiëntie die aan publieke goederen 
ten grondslag ligt voorkomt een simplistische tegenstelling tussen markt en overheid. 
Volgens deze tegenstelling dient de overheid sociale rechtvaardigheid ten koste van 
efficiëntie, bijvoorbeeld in de vorm van herverdeling. De markt daarentegen zou 
efficiëntie realiseren ten koste van diezelfde rechtvaardigheid. Dit beeld is een 
misleidende karikatuur.13 Inzicht in de efficiëntievoordelen van overheidsdwang en 
coördinatie legt de naïviteit van het geloof in de superieure efficiëntie van marktwerking 
ter rechterzijde van het politieke spectrum bloot. Tegelijkertijd stelt erkenning van het 
ethische gewicht van efficiëntie ons in staat om kritiek op ‘het efficiëntiedenken’, ‘de 
marktlogica’, of ‘de doelmatigheidscultuur’ ter linkerzijde te relativeren. Zulke kritiek 
riskeert een miskenning van de  efficiëntievoordelen van de overheid en kan daarmee 
ideologische tegenstanders van neoliberale signatuur in de hand te spelen. Efficiëntie in 
de voorziening van publieke goederen door de overheid dient juist te worden versterkt. 
De kunst is om dit op een manier te doen die de denkwijze of tijdsbeleving van deze 
waarde niet generaliseert ten koste van andere idealen zoals rechtvaardigheid en 
democratie.  
 
Een aantal kritiekpunten van de economische theorie zijn de revue gepasseerd. Het 
meest fundamentele probleem van het paradigma van marktfalen is echter dat publieke 
goederen hierin als ondergeschikt en instrumenteel worden gepositioneerd ten opzichte 
van private goederen op de markt. De aanname is dat ‘vrije’ marktwerking de 
zelforganiserende of spontane wijze van sociale organisatie is. De overheid is alleen 
achteraf, in geval van ontegenzeggelijk marktfalen, geoorloofd om in de markt te 
interveniëren of haar te corrigeren. Daarbij uiten de critici van overheidsfalen 
voortdurend achterdocht of haar werkwijze niet te bemoeizuchtig of verkwistend – te 
inefficiënt – is.  
 
Ook in het publieke debat wordt vaak gesteld dat marktwerking de natuurlijke orde der 
dingen is en de overheid pas later aan bod mag komen. Neem twee voorbeelden. 
Gevraagd naar de centralere rol van de overheid in het verkiezingsprogramma van de 
VVD, stelde partijprominent Ben Verwaayen dat de vrije markt een marktmeester nodig 
heeft.14 Verwaayen verwees hierbij naar de noodzaak om Big Tech spelers als Google 
en Apple te reguleren. En daags voor de verkiezingen sprak Jort Kelder zijn zorgen uit 
over de uitdijing van de overheid. Het geld om publieke voorzieningen te bekostigen, zo 
benadrukt Kelder, moet wel eerst door private ondernemers worden verdiend.15  
 

 
12   Zie bijvoorbeeld Heath (2001; 2011) en Davis (1998)  
13   Landes en Néron (2015) en Moss (2002). Voor een economische analyse van de nadelige 
invloed van sociaaleconomische ongelijkheid op economische efficiëntie in markteconomieën, zie 
Bowles (2012) 
14   https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_VPRO_16397799~ben-verwaayen~.html  
15   Zie bijvoorbeeld https://www.npostart.nl/wnl-op-zondag/07-03-2021/POW_04917540  

https://www.vpro.nl/buitenhof/speel%7EPOMS_VPRO_16397799%7Eben-verwaayen%7E.html
https://www.npostart.nl/wnl-op-zondag/07-03-2021/POW_04917540
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Dit beeld is echter hoogst twijfelachtig. Zonder publieke goederen is het voor 
ondernemers onbegonnen werk om geld te verdienen. Zij zijn kansloos zonder toegang 
tot openbare wegen; getalenteerd en gezond personeel is onvindbaar zonder onderwijs 
en zorg; zakelijke deals berusten op een stabiele munt en een functionerende 
rechtsorde; enzovoort. Publieke goederen zijn dus niet louter instrumenteel maar 
constitutief voor de markt: zonder deze goederen is ondernemerschap überhaupt niet 
mogelijk. Ook faciliteert de overheid privaat initiatief door een veelzijdiger rol te spelen 
dan alleen die van marktmeester of scheidsrechter. Vaak is zij ook aanvoerder of 
medespeler op het economische speelveld.16 Zo is het succes van bijvoorbeeld de Big 
Tech bedrijven waar Verwaayen naar verwijst in grote mate terug te leiden op initiële 
publieke investeringen in digitale technologie die de overheid in de VS voor haar 
rekening heeft genomen.17 Voorbeelden als deze laten zien dat de overheid dus niet 
alleen marktuitkomsten achteraf corrigeert, zoals de terminologie van marktfalen doet 
vermoeden. Ze suggereren ook dat de kritiek van overheidsfalen een zelfversterkende 
werking kan hebben die ten koste gaat van lange termijn investeringen in publieke 
voorzieningen.   
 
Samenvattend kunnen we dus stellen dat de economische theorie laat zien dat de 
overheid een belangrijke rol speelt in het bevorderen van efficiëntie. Tegelijkertijd is 
gebleken dat het paradigma van marktfalen beperkingen oplegt aan een fundamentele 
herwaardering van publieke goederen. Een adequate herijking van de overheid 
onderstreept de constitutieve rol van publieke goederen voor de markt, en benadrukt 
hun bijdrage aan het realiseren van andere waarden dan uitsluitend die van efficiëntie.  

3 S O C I A L E  R E C H T V A A R D I G H E I D  

In navolging van John Rawls onderschrijven veel politiek filosofen zo’n pluralistische kijk 
op waarden, zonder daarbij te schromen om prioriteit te geven aan het ideaal van 
rechtvaardigheid. Rawls noemt rechtvaardigheid dan ook ‘de eerste deugd van sociale 
instituties’ en vertaalt deze naar principes die het maatschappelijk verkeer duurzaam 
kunnen reguleren.18 Het liberaal egalitarisme dat voortbouwt op zijn werk maakt een 

 
16   Het maatschappelijk leven vindt uiteraard niet uitsluitend op een economisch speelveld plaats. 
Het beeld dat maatschappelijk verkeer in essentie economische interacties op de markt zijn wordt 
op instructieve wijze bekritiseerd door de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Hij merkt op dat ‘door 
de reductie van het universum van uitwisseling tot koopmansuitwisselingen, welke objectief en 
subjectief georiënteerd zijn op de winstmaximalisatie, i.e. (economisch) eigenbelang’ de moderne 
economische theorie ‘impliciet alle andere vormen van uitwisseling als niet-economisch, en 
daarom belangeloos, definieert’. Zie Bourdieau (1986) 
17   Voor dit voorbeeld en in bredere zin een scherpe kritiek op het paradigma van marktfalen, zie 
Mazzucato (2013; 2021) en https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/15/george-
osborne-public-spending-taxpayers-money  
18   Hoewel sociale rechtvaardigheid en economische efficiëntie verenigbare idealen zijn, is de 
prioriteit van de eerste drieledig. Ten eerste benadrukt Rawls dat grotere efficiëntie geen 
voorwendsel mag zijn om inbreuk te doen op de gelijke vrijheden en rechten van individuele 
burgers. Ten tweede acht hij efficiëntieverliezen  geoorloofd om bestaande onrechtvaardigheden 
te rectificeren of compenseren. Tenslotte beargumenteert hij dat sociale rechtvaardigheid, in het 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/15/george-osborne-public-spending-taxpayers-money
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/15/george-osborne-public-spending-taxpayers-money
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onderscheid tussen twee fundamentele dimensies van gelijkheid: verdelende en 
relationele gelijkheid. Waar de eerste dimensie nadruk legt op de waarde van een gelijke 
verdeling van goederen of middelen, onderstreept de tweede dimensie de waarde van 
gelijkwaardige en respectvolle relaties tussen mensen. Beide dimensies zijn van belang 
om de vraag te beantwoorden waarom sociale rechtvaardigheid reden geeft om publieke 
goederen en sociale voorzieningen van overheidswege te garanderen.  
 
Laten we beginnen met verdelende gelijkheid. Het is evident dat wanneer goederen als 
onderwijs, zorg, pensioen, of parken publiek zijn, deze de verdelende gelijkheid tussen 
burgers in principe bevorderen. Toegang tot deze goederen is dan immers niet 
afhankelijk van de individuele financiële en economische draagkracht van burgers. Daar 
waar sommige sociale voorzieningen, zoals de AOW of een basisinkomen, de verdelende 
gelijkheid direct beïnvloeden, hebben andere publieke goederen een sterk indirect effect. 
Zo is de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs doorslaggevend om eerlijke 
gelijkheid van kansen te creëren, wat vervolgens weer van latere invloed is op het niveau 
van inkomens- en vermogensongelijkheid in een land.19  
 
Ondanks deze ogenschijnlijk positieve effecten kan men ook beargumenteren dat 
publieke voorzieningen in de verzorgingsstaat niet zozeer verdelende gelijkheid als 
efficiënte risicospreiding bevorderen. Zo stelt de Amerikaanse filosoof Robert Goodin dat 
sociale verzekeringen bestaande, door de markt gegenereerde patronen in de allocatie 
van middelen ongemoeid laten. Zo wordt bijvoorbeeld de loonkloof tussen mannelijke 
en vrouwelijk werknemers niet kleiner wanneer ze over een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering beschikken. Volgens hem kunnen sociale 
verzekeringen daarom niet in fundamentele zin als herverdelend worden beschouwd.20 
Goodin’s kritiek gaat echter voorbij aan de manier waarop zowel de inkomsten als 
uitgaven voor publieke voorzieningen de verdelende gelijkheid bevorderen of benadelen.  
 
De financiering van collectieve voorzieningen vraagt namelijk om politieke keuzes en 
institutioneel ontwerp die verdelende implicaties met zich meebrengen. Dit kan zowel 
via een specifieke als via een generieke benadering. In de eerste benadering probeert 
men ‘tailor-made’ verdelende effecten te sorteren met de financiering van specifieke 
voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan inkomensafhankelijke zorgpremies of aanvullende 
beurzen voor studenten van minderbedeelde ouders. Volgens de generieke benadering 

 
bijzonder wat hij het verschilbeginsel noemt, nodig is om te selecteren tussen economisch 
efficiënte situaties. Het verschilbeginsel stelt dat sociaaleconomische ongelijkheden alleen zijn 
toegestaan mits deze het meest ten goede komen aan de minstbedeelden. Hoewel dit beginsel 
geen specifieke verdelende uitkomsten dicteert, geeft het een criterium om rechtvaardige van 
onrechtvaardige efficiëntieverbeteringen te onderscheiden. Zo bezien geeft de doctrine van 
‘trickle down economics’ weliswaar uitdrukking aan economische efficiëntie – voordelen voor de 
meest bedeelden zouden ook doorwerken naar de rest van de samenleving – maar niet aan 
sociale rechtvaardigheid. Zie Rawls (1971; 2001) 
19   Rawls ordent zijn rechtvaardigheidsbeginsels met ‘lexciale’ prioritiet of absolute voorrang: het 
beginsel van gelijke vrijheden en rechten heeft voorrang op het beginsel van eerlijke 
kansengelijkheid, en beiden hebben voorrang op het verschilbeginsel. Hij hamert er echter op dat 
de eerste twee beginsels zelf ook verdelende effecten sorteren. Zie Rawls (2001). Het voorbeeld 
van het publieke goed van onderwijs illustreert deze verdelende effecten van eerlijke 
kansengelijkheid.  
20   Goodin (1988) en ook Heath (2011) 
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kan de algehele progressiviteit van de inkomstenbelasting, en de verhouding tussen 
belasting op arbeid en kapitaal, meer egalitair worden ingericht. In termen van politieke 
haalbaarheid is er reden om de generieke strategie te prefereren. Immers, de steun 
onder burgers voor universeel toegankelijke publieke goederen is steevast hoger dan 
voor conditionele, inkomensafhankelijke voorzieningen waar niet iedereen direct van 
profiteert.21 Beide benaderingen laten echter zien dat verdelende gelijkheid zich niet laat 
reduceren tot correcties van ongelijke marktuitkomsten achteraf (‘redistribution’). Zij 
kan ook politiek vorm krijgen door ‘voorafgaand’ aan deze uitkomsten het 
belastingstelsel ter financiering van collectieve voorzieningen meer egalitair in te richten 
(‘predistribution’).22  
 
Toch snijdt Goodin’s kritiek op de rol van deze voorzieningen ter bevordering van 
verdelende gelijkheid tot op zekere hoogte hout. Om dit te zien is het nodig om een 
nadere blik te werpen op een vooraanstaande stroming binnen het liberaal egalitarisme: 
het toevalsegalitarisme. Volgens deze stroming is het onrechtvaardig wanneer 
individuen in verdelende zin slechter af zijn dan anderen door toevalligheden die buiten 
hun macht liggen. Het toevalsegalitarisme stelt dat mensen verantwoordelijkheid 
moeten dragen voor de verdelende gevolgen van hun eigen keuzes. Wel moeten zij 
gecompenseerd worden voor nadelige omstandigheden en gebeurtenissen waarover zij 
geen controle hebben.23  
 
Dit onderscheid tussen keuze en toeval lijkt in eerste opzicht plausibel en normatief 
verdedigbaar. In moreel opzicht doet het ertoe of iemand door een erfelijke ziekte 
arbeidsongeschikt raakt (toeval) of als gevolg van een ongeluk na joyriden of buiten de 
piste skiën (keuze). Echter, het ontstaan van de verzorgingsstaat in de 19e en 20e eeuw 
vloeit juist voort uit de onmogelijkheid om individuele verantwoordelijkheid (en 
juridische aansprakelijkheid) voor schade door risicovol gedrag vast te stellen. 
Arbeidsongevallen vinden bijvoorbeeld met een grote statistische regelmaat plaats in 
een industrialiserende economie. Het is dan efficiënter om risico’s collectief te maken 
via verplichte verzekeringen dan schade individueel te traceren en verhalen: ongelukken 
gebeuren nu eenmaal.24   Individuele keuzes en sociale omstandigheden zijn dermate 
verstrengeld met elkaar dat het welhaast onmogelijk is om te achterhalen wanneer 
compensatie ten behoeve van verdelende gelijkheid gerechtvaardigd is of niet. Ook is 
het traceren van individuele verantwoordelijkheid moreel vaak onwenselijk. Critici van 
het toevalsegalitarisme benadrukken dat de beleidsmatige nadruk op individuele 
verantwoordelijkheid vernederend kan uitpakken. Het gaat vaak gepaard met een forse 
inbreuk op, en bemoeienis met, de persoonlijke levenssfeer van mensen.25 De nadruk 

 
21   Zie bijvoorbeeld van der Waal, de Koster en van Oorschot (2013)  
22   Zie bijvoorbeeld O’Neill (2020)  
23   Dworkin (2002)  
24   Zie Ewald (1986)  
25   Zie bijvoorbeeld de kritiek op het Inlichtingenbureau om in Nederland uitkeringsfraude te 
bestrijden https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staat-licht-in-jacht-op-
uitkeringsfraude-burgers-volledig-door-tot-verbazing-van-privacy-experts~b41a35c6/  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staat-licht-in-jacht-op-uitkeringsfraude-burgers-volledig-door-tot-verbazing-van-privacy-experts%7Eb41a35c6/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staat-licht-in-jacht-op-uitkeringsfraude-burgers-volledig-door-tot-verbazing-van-privacy-experts%7Eb41a35c6/
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op individuele verantwoordelijkheid heeft bovendien weinig oog voor de structurele 
factoren die bijdragen aan sociaaleconomische ongelijkheid.26  
 
De toeslagenaffaire in Nederland maakt pijnlijk duidelijk dat een buitenproportionele 
hetze tegen veronderstelde fraudeurs snel is uitgelokt wanneer voorzieningen afhangen 
van de individuele situaties van gebruikers (en de mate van eigen verantwoordelijkheid 
voor deze situatie). De fraude met huur- en zorgtoeslag door Bulgaren in 2013 – die de 
politieke, ambtelijke, en journalistieke geldingsdrang tegen fraudeurs sterk heeft gevoed 
– bedroeg volgens journalist Jesse Frederik slechts 0,006 procent van het totaal aan 
uitgekeerde toeslagen van dat jaar.27 Tegen het licht van deze beperkte omvang kan 
men zich afvragen hoe sterk de focus op individuele verantwoordelijkheid moet worden 
gelegd, en daarmee ook op het ontmaskeren van potentiële ‘fraudeurs’ en ‘profiteurs’. 
Natuurlijk, overduidelijk misbruik van, en perverse prikkels in, het systeem kunnen niet 
ongemoeid blijven. De fraude door Bulgaren was onderdeel van een groter probleem. 
Maar de morele en financiële kosten van onderzoek naar de vraag of steun in individuele 
gevallen ‘verdiend’ of ‘onverdiend’ is lijken niet op te wegen tegen de omvang van 
oneigenlijk gebruik van de verzorgingsstaat. Het onderscheid tussen keuze en toeval 
mag dus weliswaar in theorie normatief aantrekkelijk lijken, maar stuit in de 
weerbarstige praktijk op veel bezwaren.    
 
Tegen deze achtergrond is er dus aanleiding om in te zetten op een generieke politieke 
koers waarin ‘universele’ publieke goederen worden uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan 
een gegarandeerd basisinkomen of gratis kinderopvang.28 Vermindering van 
conditionele, inkomensafhankelijke voorzieningen voor specifieke groepen voorkomt 
niet alleen bureaucratische onuitvoerbaarheid. Universele publieke goederen kunnen 
ook de verdelende gelijkheid bevorderen wanneer hun financiering wordt gebaseerd op 
een eenvoudiger en eerlijker belastingstelsel. Verdelende gelijkheid vereist dus 
geenszins de constructie van nodeloos gecompliceerde toeslagenstelsels of andere 
fiscale kerstbomen. 
 
Laten we nu een nadere blik werpen op relationele gelijkheid. Wat is de rol van publieke 
goederen om deze waarde tot uitdrukking te brengen? Door een hardvochtig 
onderscheid tussen de ‘welwillenden’ en ‘labbekakken’ los te laten wordt volgens critici 
van het toevalsegalitarisme sterker recht gedaan aan deze relationele dimensie van 
gelijkheid. Volgens het relationele egalitarisme is verdelende gelijkheid minder een doel 
an sich dan een kenmerk van gelijkwaardige, respectvolle relaties tussen mensen. 
Ongelijkheden in verdelende zin zijn immers vaak het symptoom van hiërarchische 
sociale verhoudingen waarin respect ver te zoeken is. Zoals de Duitse filosoof Rainer 
Forst stelt is de fundamentele vraag van sociale rechtvaardigheid niet zozeer wat je hebt 

 
26   Landes en Néron (2015), zie ook Anderson (1999) en Wolff (1998)  
27   Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/08/wat-leren-media-van-de-toeslagenaffaire-
a4030973   
28   Voor een nadere bespreking van dit probleem in relatie tot voorstellen voor het basisinkomen, 
en de rol van het wederkerigheidsprincipe in het onderscheiden van individuen die op de 
verzorgingsstaat leunen omdat ze ‘niet kunnen’ (toeval) of juist ‘niet willen’ (keuze), zie Robeyns 
(2019)   

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/08/wat-leren-media-van-de-toeslagenaffaire-a4030973
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/08/wat-leren-media-van-de-toeslagenaffaire-a4030973
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maar eerder hoe je wordt behandeld.29 De waarde van sociale rechtvaardigheid kan niet 
uitsluitend in abstracte, verdelende principes worden gearticuleerd maar vraagt eerder 
om het cultiveren van een ‘egalitair ethos’.30 Wederzijds respect en vertrouwen – tussen 
burgers en de overheid én tussen burgers onderling – staan centraal in dit ethos. 
 
Volgens de Canadese filosofen Xavier Landes en Pierre-Yves Néron geven de publieke 
goederen van de verzorgingsstaat uitdrukking aan zo’n ethos van respect en 
gelijkwaardigheid. Deze laten zich niet uitsluitend verklaren en rechtvaardigen als 
economisch efficiënt mechanisme om risico’s te beheersen. De verzorgingsstaat kan ook 
worden opgevat als een ‘verzekeringsvereniging’ waarin burgers collectief garant staan 
voor de schade die individuele leden ondervinden. In de context van kapitalistische 
economische dynamiek geven publieke voorzieningen uitdrukking aan wederzijds 
respect in zo’n gemeenschap door blootstelling aan sociale risico’s en misère te 
compenseren.31  
 
De waarde van sociale rechtvaardigheid, in het bijzonder de verdelende en relationele 
dimensies van gelijkheid, geeft duidelijk reden om publieke goederen van 
overheidswege te garanderen. Zij impliceert echter niet dat álle publieke goederen 
waarin een staat kan voorzien ook moeten worden gegarandeerd. Om deze laatste vraag 
scherp te stellen wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen publieke goederen die 
noodzakelijk of slechts discretionair zijn. Waar onderwijs en gezondheidszorg harde 
vereisten vormen om rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen te creëren, kan dit 
niet met dezelfde stelligheid worden betoogd over discretionaire goederen zoals musea 
of stadsparken.  
 
Juist omdat publieke goederen in grote mate op overheidsdwang en coördinatie 
berusten, ligt de normatieve bewijslast voor de voorziening van deze ‘optionele’ 
goederen een stuk hoger. Maakt een overheid zich niet schuldig aan ongeoorloofde 
vormen van paternalisme wanneer zij via belastinginkomsten zulke goederen 
subsidieert? Vergt de neutraliteit van de staat ten aanzien van verschillende opvattingen 
over smaak en het goede leven niet grote terughoudendheid in het voorzien van zulke 
goederen? Stel dat ik niet veel op heb met de kunst die het Rijksmuseum tentoon stelt. 
Of stel dat ik vanwege hooikoorts stadsparken liever vermijd dan bezoek. In deze 
situaties is het argument snel gemaakt dat mijn verplichting om bij te dragen aan 
subsidies voor deze goederen juist onrechtvaardig is. Men kan tegenwerpen dat dit 
argument weinig problematisch is zolang burgers grosso modo in gelijke mate profiteren 
van ‘bundels’ van deze discretionaire goederen.32 Tegelijkertijd lijkt er geen sluitende 
normatieve rechtvaardiging te bestaan voor de voorziening van discretionaire publieke 

 
29   Forst (2014) 
30   Zie Wolff (1998) 
31   Landes en Néron (2015) 
32   Zie bijvoorbeeld Feinberg (1994); Klosko (1987) en Claassen (2013)  
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goederen.33 Democratische besluitvorming bij meerderheden kan deze volgens velen 
weliswaar procedureel legitimeren, maar niet sluitend rechtvaardigen.34  
 
De vraag is echter of het gebrek aan een finaal antwoord niet evenmin van toepassing 
is op noodzakelijke publieke goederen. In veel gevallen zijn deze immers moeilijk te 
onderscheiden van hun discretionaire tegenhangers. Neem stadsparken. Zij dienen als 
standaardvoorbeeld van discretionaire publieke goederen.35 Echter, voor veel bewoners 
van grote steden die over een klein woonoppervlak beschikken is toegang tot een 
stadspark essentieel voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. De lockdowns van 
de coronacrisis hebben hun cruciale rol alleen maar verder onderstreept. Zo bezien is 
het niet voor de hand liggend om gezondheidszorg wel, en stadsparken niet als harde 
vereiste voor sociale rechtvaardigheid te bestempelen. Bovendien kan ‘gezondheid’ of 
‘veiligheid’ wel erkend worden als een noodzakelijk publiek goed, maar is het niet 
evident hoe een regering hier rechtvaardig in kan voorzien. Zo kan belastingafdracht 
ten behoeve van een leger redelijkerwijs als onrechtvaardig worden beoordeeld door 
iemand die pacifistische politieke overtuigingen koestert. Ook de dekking voor Ivf-
behandelingen in het basispakket kan op bezwaar stuiten van mensen die 
geboortebeperking als een ecologische plicht zien. Deze voorbeelden laten zien dat een 
rechtvaardige voorziening van publieke goederen voortdurend het onderwerp van 
politiek debat blijft.  

4 D E M O C R A T I S C H E  P O L I T I E K  

Dit brengt ons op de waarde van democratie. Het uitblijven van een sluitende rationale 
op grond van sociale rechtvaardigheid nodigt namelijk uit tot een levendige, 
democratische politiek van publieke goederen. Zo’n politiek overstijgt een benadering 
waarin publieke goederen uitsluitend worden geëvalueerd in termen van individueel 
gewin. Het uitgangspunt ligt eerder in de betrokkenheid van burgers bij de vraag wat 
voor wereld zij willen delen en achterlaten. Met Hannah Arendt kunnen we stellen dat 
niet het strikte eigenbelang (‘self-interest’) maar de wereld als gedeelde interesse (‘inter 
esse’ of ‘in between’) politiek centraal staat. Democratische politiek geeft aanleiding tot 
een herwaardering van publieke goederen omdat zij het object van respectvolle strijd 
en samenwerking tussen burgers vormt.  
 
Voor inzicht in de vraag hoe publieke goederen democratische politiek verstevigen is het 
behulpzaam om een blik te werpen op het werk van de Britse filosoof Michael Oakeshott. 
Volgens hem is er geen noodzakelijk verband tussen het ambt van de regering (welke 
taken moet zij vervullen?) en haar constitutionele legitimering (waaraan ontleent zij 

 
33   In dit opzicht is de politieke filosofie van Rawls onverwacht libertair van aard, aangezien hij 
zich aansluit bij het vereiste van James Buchanan dat deze besluitvorming op unanimiteit moet 
berusten, wat effectief een vetorecht toekent aan iedere burger die stelt: ‘niet met mijn 
belastingcenten!’. Zie Rawls (1971) en Buchanan (1968)  
34   Kohn (2020) en Anomaly (2015) 
35   Zie bijvoorbeeld Kohn (2020) 
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haar gezag?). De taken van de overheid kunnen niet direct worden afgeleid van haar 
democratische legitimatie.36 Vanuit analytisch oogpunt lijkt dit strikte onderscheid 
tussen het ambt en de constitutie van een regering zuiver. Immers, de opvatting dat 
bijvoorbeeld alleen een democratisch verkozen regering op legitieme wijze is 
geconstitueerd impliceert nog niets over wat deze zou moeten doen of nalaten. Zo 
dicteert deze opvatting bijvoorbeeld noch de libertaire overtuiging dat overheidsdwang 
en coördinatie moeten worden beperkt tot de bescherming van privébezit, noch dat deze 
een uitgebreid scala aan sociale voorzieningen vereisen. Ook in historisch opzicht heeft 
Oakeshott een punt. De bestuurskundige geschiedenis van een staat laat zich niet direct 
verklaren door de constitutionele geschiedenis van diens regering. Zo sluit de uitbouw 
van publieke goederen en sociale voorzieningen in Europese staten na de Tweede 
Wereldoorlog niet aan op de uitbreiding van het kiesrecht enkele decennia eerder.37 
Bovendien zijn overheidstaken ook toegenomen en veelzijdiger geworden in staten waar 
de overheid niet op vergelijkbare wijze is gedemocratiseerd. Het onderscheid tussen de 
ambtelijke taakopvatting en constitutionele legitimatie van de overheid is dus zowel 
analytisch als historisch plausibel. Toch heeft Oakeshott onvoldoende oog voor het 
normatieve verband tussen democratie en de publieke goederen waar de regering in 
een verzorgingsstaat zorg voor draagt.  
 
In de hedendaagse democratietheorie wordt het verband tussen democratie en de 
verzorgingsstaat gekenmerkt als recursief en wederkerig: de voorzieningen van de 
verzorgingsstaat maken niet alleen democratisch zelfbestuur mogelijk, maar dienen 
tegelijkertijd ook voortdurend te worden onderworpen aan democratische legitimatie. 
Zo is het moeilijk voor te stellen hoe autonome burgers deel kunnen nemen aan 
democratische beraadslaging en besluitvorming, zonder de nodige vaardigheden voor 
deelname te verkrijgen door het genieten van onderwijs. De voorbeelden sommen zich 
op: veel burgers kunnen politiek niet participeren zonder toegang tot voor hen 
noodzakelijke gezondheidszorg; een adequaat volkshuisvestingsbeleid is nodig om de 
private autonomie van veel individuen zeker te stellen, wat op haar beurt weer een 
voorwaarde vormt om ook de publieke rol van burger te vervullen; enzovoort.  
 
Tegelijkertijd is het normatief onwenselijk wanneer de voorziening van publieke 
goederen uitsluitend in handen ligt van bestuurders, ambtenaren, of experts. 
Voorziening door de overheid vereist ook democratische legitimatie door burgers zelf. 
Kortom, een gedeelde infrastructuur van publieke goederen behoort zowel de 
voorwaarde als de uitkomst van democratische politiek te zijn. Deze relatie tussen 
publieke goederen en democratie vormt wat de Amerikaanse politicoloog Kevin Olson 
een ‘paradox of enablement’ noemt. Deze paradox wordt met name zichtbaar in de 
positie van kwetsbare burgers. Idealiter is er sprake van een deugdzame cirkel waarin 
publieke voorzieningen burgers in staat stellen hun stempel te drukken op 

 
36   Oakeshott (1975)  
37   In de Nederlandse casus wordt het gebrek aan een causaal verband tussen uitbreiding van 
het kiesrecht en de bloei van de verzorgingsstaat bijvoorbeeld verklaard door de dominantie van 
christelijke partijen, waarin noties als ‘subsidiariteit’ en ‘soevereiniteit in eigen kring’ werden 
gebezigd om uitbreiding van ‘overheidsbemoeienis’ te beperken. Zie bijvoorbeeld van Kersbergen 
en Vis (2016)  



 
 
 
 
 

Ethische Annotatie #8 

Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht  www.uu.nl/onderzoek/ethiek-instituut 
 

16 

democratische politiek. Daarmee worden zij medeauteur van diezelfde voorzieningen 
waarover de politiek besluit. Maar deze cirkel kan ook vicieus uitpakken. Indien 
verschraalde voorzieningen burgers minder sterk equiperen voor democratische 
participatie wordt hun medeauteurschap uiteindelijk uitgehold. Ze zijn dan nog louter 
lijdend voorwerp van deze voorzieningen of, in extreme, van crisisbeleid of 
privatiseringsbeleid als restant van het regeringsambt.38 
 
De paradoxale relatie tussen democratische politiek en publieke goederen wordt reeds 
geanticipeerd door Rousseau, wanneer hij vraagt of goede wetten goede burgers maken 
of juist andersom. Rousseau probeert het kip-en-ei probleem op te lossen door de 
introductie van de mythische figuur van de grondlegger of ‘wetgever’, die de deugdzame 
cirkel tussen goede wetten en goede burgers draaiende krijgt.39 Zoals de Amerikaanse 
politicologe Bonnie Honig beargumenteert, is het verleidelijk om deze schijnbare 
tegenstelling met Rousseau in een uitzonderlijk stichtingsmoment op te lossen. Zij pleit 
er echter voor om deze paradox in alledaagse politiek juist voortdurend te blijven 
bewerken door respectvolle strijd over, en gedeelde zorg voor, ‘publieke dingen’.40  
 
Publieke goederen kunnen volgens Honig een onderscheidende uitdrukking geven aan 
de waarde van democratische politiek omdat zij ons richten op een gezamenlijke 
leefwereld. Volgens Honig lijden de theorie en praktijk van democratie aan een 
overmatige fixatie op juiste procedures en collectieve identiteit. Zij stelt dat een 
democratische politiek van publieke goederen ons oriënteert op de bindingskracht van 
een gedeelde infrastructuur waar de overheid garant voor staat. In de Nederlandse 
context, waar wij volgens informateur Herman Tjeenk Willink nog altijd de naweeën 
voelen van het verdwijnen van de verbindende relaties en instituties van de verzuiling, 
is dit een potentieel krachtige boodschap. Het stelt ons in staat om al onze publieke 
goederen te beschouwen als basis voor solidariteit in een land waar verscheidenheid 
juist wordt gekoesterd. Zo bezien zijn de procedures en principes van de democratische 
rechtsorde niet ‘het enige fundament wat we nog hebben’, zoals Tjeenk Willink stelt.41 
Ook onze fietspaden, dorpsbibliotheken, rechtbanken, ziekenhuizen, en 
brandweerkazernes zijn onderdeel van dit gedeelde fundament. Het is niet alleen de 
plicht van de overheid maar ook die van burgers om dit fundament te onderhouden en 
versterken. Om bij de terminologie van Tjeenk Willink te blijven: publieke goederen 
geven niet alleen inhoud aan de rol van de overheid (het ‘regeringsambt’), maar ook 
aan het ‘burgerambt’ dat we gezamenlijk vorm moeten geven.42 
 
We hebben gezien dat Honig’s pleidooi de aandacht verlegt van collectieve identiteit 
(zelfbeeld) naar gedeelde infrastructuur (wereldbeeld). Toch toont zij zich weinig naïef 
over de mate waarin publieke goederen ook instrumenten kunnen zijn van identitaire 
uitsluiting en onderdrukking. Zowel het ‘publieke’ als het ‘goede’ karakter van publieke 

 
38   Olson (2006); zie ook Honig (2009; 2017)  
39   Rousseau (2012) 
40   Zie Honig (2009; 2017) 
41   Zie het interview met Tjeenk Willink in https://vanmierlostichting.d66.nl/2019/10/11/de-
democratisch-rechtsorde-is-het-enige-fundament-dat-we-nog-hebben/ 
42   Tjeenk Willink (2018) 

https://vanmierlostichting.d66.nl/2019/10/11/de-democratisch-rechtsorde-is-het-enige-fundament-dat-we-nog-hebben/
https://vanmierlostichting.d66.nl/2019/10/11/de-democratisch-rechtsorde-is-het-enige-fundament-dat-we-nog-hebben/
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goederen kan misleidend zijn. Zij merkt bijvoorbeeld op hoe openbare zwembaden in de 
Verenigde Staten na de desegregatiewetten door de witte middenklasse werden verlaten 
voor privézwembaden.43 Deze kritische blik op publieke goederen is ook voor Nederland 
relevant, waar bijvoorbeeld de pijlen van de jacht op fraudeurs in de toeslagenaffaire 
onevenredig veel ouders met een migratieachtergrond wisten te raken.44 Een 
democratische politiek van publieke goederen biedt dus een kans om het venijn van 
identiteitsvraagstukken te overstijgen. Maar het verplicht ook tot onderkenning en 
bestrijding van wijdverbreid identiteitsgerelateerd onrecht.  

5 C O N C L U S I E S  

In deze annotatie is de rol van de overheid geduid als de voorziening van publieke 
goederen en de vraag gesteld waarom deze rol waardevol is. Ter beantwoording van 
deze vraag is een uiteenzetting gegeven van drie waarden die in de voorziening van 
publieke goederen tot uitdrukking komen: 
 

o Publieke goederen die op overheidsdwang en coördinatie berusten hebben 
verschillende efficiëntievoordelen, welke zich niet laten reduceren tot de nauwe 
economische definitie van niet-rivale en niet-uitsluitbare goederen en het 
paradigma van marktfalen.  

o Publieke goederen bevorderen sociale rechtvaardigheid, met name de 
verdelende en relationele gelijkheid tussen burgers. 

o Publieke goederen behoren zowel de voorwaarde als de uitkomst van 
democratische politiek te zijn. Zij vormen het object en de enscenering van 
respectvolle strijd en samenwerking tussen burgers.  

 
Uiteraard zijn er ook andere, veelal gerelateerde normen, waarden, en principes die het 
belang van publieke goederen onderstrepen. De focus op efficiëntie, rechtvaardigheid, 
en democratie leidt onvermijdelijk tot een onvolledig beeld. Wel laten alle drie redenen 
zien waarom de rol van de overheid aan herijking en herwaardering toe is.   
 

Toch dienen we ons ook af te vragen hoe deze bewerkstelligd kan worden. Dit 
vereist meer dan de huidige aandacht voor een nieuwe bestuursstijl. Ten eerste dient 
de overheid opnieuw maatschappelijk gepositioneerd te worden ten aanzien van zowel 
de markt als het maatschappelijk middenveld. Ten tweede dient de interne organisatie 
van de overheid een nieuwe balans te vinden tussen de complexe bestuurlijke 
werkelijkheid en de leidende principes van de democratische rechtsorde. En ten derde 
dient zij sterker geschakeerd te worden tussen bovenstatelijke organisaties, 
multilaterale verbanden, en het internationale recht om ook de voorziening van 
grensoverschrijdende, mondiale publieke goederen te versterken. Een volgende 

 
43   Honig (2017) 
44   https://www.trouw.nl/politiek/de-volgende-vraag-voor-rutte-hoe-ver-ging-het-etnisch-
profileren-in-de-toeslagenaffaire~bcefd9d5/  

https://www.trouw.nl/politiek/de-volgende-vraag-voor-rutte-hoe-ver-ging-het-etnisch-profileren-in-de-toeslagenaffaire%7Ebcefd9d5/
https://www.trouw.nl/politiek/de-volgende-vraag-voor-rutte-hoe-ver-ging-het-etnisch-profileren-in-de-toeslagenaffaire%7Ebcefd9d5/
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Ethische Annotatie zal zijn toegewijd aan deze institutionele vertaling van het 
normatieve perspectief op de overheid waarvan hier de contouren zijn geschetst. 
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