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van degene die kiest voor onbetaalde arbeid 100% 
gefi nancierd wordt door degenen die wel werken. 
De keuzevrijheid van de één beperkt dus de keu-
zevrijheid van de ander. 

IS ER DAN NIETS SYMPATHIEKS te zeggen over het 
utopische idee van een basisinkomen? Jawel, het 
basisinkomen is een interessant gedachte-experi-
ment. En de problemen die het beoogt op te lossen 
zijn reëel. Denk aan de hoeveelheid talent die nu 
onbenut blijft omdat mensen vastzitten in banen 
en hypotheken. Financiële zekerheid kan risico-
mijdende mensen net het duwtje geven waardoor 
ze kansen grijpen, ondernemerschap tonen en on-
gebaande paden betreden. Ook is het interessant 
om te zien wat er gebeurt als mensen in de huidige 
bijstand meer kunnen werken met behoud van 
uitkering. Of welke gevolgen het hebben van een 
fi nanciële basis heeft op de gezondheid van men-
sen. Toch lijkt het basisinkomen niet het juiste 
middel deze doelen te bereiken. Een volledig ba-
sisinkomen is fi nancieel onhaalbaar, een beperkt 
basisinkomen onhoudbaar, en ieder basisinko-
men kent principiële bezwaren. Een hervorming 
van ons systeem van sociale zekerheid is noodza-
kelijk, maar daarin zou vooral aandacht moeten 
zijn voor prikkels die de participatie verhogen, de 
kosten verlagen en het systeem vereenvoudigen. 
Alleen zo komen mensen sneller aan het werk. De 
resultaten van experimenten in de sociale zeker-
heid kunnen hieraan bijdragen. Maar de uitkomst 
moet een stelsel zijn waarin vrijheid, rechtvaar-
digheid en solidariteit in balans zijn. Het onvoor-
waardelijke basisinkomen – een uitkering voor 
iedereen – realiseert dit in ieder geval niet. 

Abele Kamminga en Coen Brummer zijn historici.

grijpt in, ongeacht de vraag of dit noodzakelijk 
is. Denk bijvoorbeeld aan hogere inkomens die 
een basisinkomen krijgen uit algemene midde-
len, terwijl hier geen enkele noodzaak toe is. Een 
tweede principe is dat inzet en prestatie beloond 
moeten worden. Daarom is het belangrijk dat 
‘niet-kunners’ ondersteund worden met een 
sociaal vangnet, maar ‘niet-willers’ geprikkeld 
worden om te werken. Wie onderdeel is van de 
samenleving  moet daar ook een bijdrage aan 
leveren – dat is rechtvaardig. Een basisinkomen 
zet dit principe op zijn kop en biedt rechten zon-
der plichten: iemand die geen bijdrage levert, 
krijgt wel een deel van wat anderen tot stand 
brachten dankzij individuele inzet, ambitie en 
talent. Dit ondermijnt het draagvlak voor de 
sociale zekerheid. Met een basisinkomen geeft 
de overheid mensen de keuze om wel, minder 
of niet te gaan werken, waardoor mensen die wel 
werken er eenvoudig van overtuigd raken dat 
anderen vooral profi teren van hun inspanningen. 
Een derde principe is het recht op keuzevrijheid 
en de overtuiging dat de vrijheid van de één de 
vrijheid van de ander zo min mogelijk moet in-
perken. De forse lastenverzwaring die nodig is 
om het basisinkomen te betalen is een drastische 
en onnodige inperking van deze keuzevrijheid 
die vooral werkenden raakt. Alleen zij kunnen 
de hogere belastingen betalen die nodig zijn om 
iedereen een basisinkomen te geven. Over een 
groter deel van hun inkomen hebben zij zo min-
der te zeggen. Voorstanders willen nog wel eens 
beargumenteren dat juist een basisinkomen zorgt 
voor keuzevrijheid. Mensen zouden dan zelf kun-
nen kiezen voor betaald werk, vrijwilligerswerk 
of zorg voor hun omgeving. Dat klinkt sympa-
thiek, maar vergeten wordt dat de keuzevrijheid 

‘Wie onderdeel is van de samenleving 
moet daar ook een bijdrage aan leveren – dat is 

rechtvaardig. Een basisinkomen zet dit principe 
op zijn kop en biedt rechten zonder plichten’
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ACTUEEL

Op 5 maart jongstleden werd bekend  
dat Thom Karremans niet strafrechtelijk 
vervolgd zal worden voor medeplichtig-
heid aan de genocide in Srebrenica. 
Hiermee komt voorlopig een einde aan 
een lange tijd van speculaties over de 
aansprakelijkheid van Karremans. Blijft 
over: het kabinet-Kok dat in 2002 aftrad 
omdat het zich moreel verantwoordelijk 
voelde. Maar was dat nu de beste manier 
om excuses aan te bieden? 

De casus Srebrenica is in dit opzicht uniek. Het 
kabinet achtte zichzelf namelijk moreel verant-
woordelijk voor de gebeurtenissen, ondanks dat 
het de causale verantwoordelijkheid niet droeg.  
Het kabinet achtte het, zo was de redenatie, on-
belangrijk wie het ambt invult omdat het ambt 
an sich verantwoordelijk is voor de gevolgen van 
beleid. Tegelijkertijd vond het kabinet dat die 
ambtsgebondenheid van minsteriele verantwoor-
delijkheid niet zó ver ging dat het zelf ook de cau-
sale verantwoordelijkheid droeg. Dit was ook een 
van de redenen waarom er nooit een plenair debat 
is geweest over de verantwoording van het kabi-
net over haar handelen ten tijde van Srebrenica. 
Er is, met andere woorden, alleen een morele 
maar nooit causale en politieke verantwoordelijk-
heid afgelegd. 
Het nemen van morele verantwoordelijkheid was 
een charmante manier van het kabinet-Kok om te 
erkennen dat ‘Nederland als staat’ zich wel degelijk 
verantwoordelijk achtte voor de gebeurtenissen in 
Srebrenica. De vraag is of het echter of we dit van 
toekomstige kabinetten ook zomaar kunnen ver-
wachten. En of dit wenselijk is. Het koppelen van 
ministeriële verantwoordelijkheid aan het ambt 
kan namelijk verstrekkende consequenties hebben 
voor het ambt en de ambtsdrager. Ambtsdragers 
worden dan genoodzaakt om politieke en morele 
verantwoordelijkheid te nemen terwijl ze geen in-
vloed hebben gehad op de gemaakte beslissingen 
van de voorgangers in hun ambt. Hierdoor zal een 
minister een enorm risico moeten nemen wanneer 
hij of zij het ministersambt aanvaardt. Het is op 
dat moment voor hem of haar namelijk compleet 
onbekend of er, en zo ja welke, spreekwoordelijke 
lijken uit de kast komen waar verantwoordelijk-
heid voor genomen moet worden op het moment 
dat hij of zij het ambt aanvaardt. 

IS DIT DAN NIET gewoon het risico van het vak? 
Je zou ministeriële verantwoordelijkheid kunnen 
scharen onder de Self-Chosen Responsibility of the 
Politician, zoals Hans Jonas die heeft geformuleerd 
(1979, p.180). Deze vorm van verantwoordelijkheid 
omvat het idee dat politici zelf kiezen om verant-
woordelijkheid te nemen voor bepaalde beslis-
singen, zonder dat ze daar ook altijd invloed op 
hebben gehad. Maar kan deze ‘zelfverkozen’ ver-
antwoordelijkheid ook worden gekoppeld aan het 

HET WAS EEN BIJZONDERE DAG, 16 april 2002, 
toen het tweede kabinet-Kok haar ontslag  
aanbood naar aanleiding van het uitgekomen 
niod-rapport over de genocide in Srebrenica in 
1995. Het was de eerste keer in de geschiedenis 
van de Nederlandse politiek dat een kabinet open-
lijk verantwoordelijkheid nam voor iets dat vóór 
haar regeerperiode had plaatsgevonden. Het kabi-
net achtte zich namelijk moreel verantwoordelijk. 
Maar hoe werkt dit eigenlijk? En is het wel recht-
vaardig? Want kun je een kabinet iets aanrekenen 
waartoe een eerder kabinet heeft besloten? 
In het staats- en bestuursrecht is veel discussie 
over de precieze plek van deze ‘ministeriële ver-
antwoordelijkheid’. Deze verantwoordelijkheid 
bestaat sinds 1848 en houdt in dat ministers, 
alleen of gezamenlijk, verantwoording schuldig 
zijn over hun handelen aan het parlement (ove-
rigens ook voor het handelen van de Koning). 
Normaliter wordt bij het toekennen van minis-
teriële verantwoordelijkheid gekeken naar de 
causale verantwoordelijkheid van bewindsperso-
nen. Dit betekent simpelweg dat de stappen in 
het besluitvormingsproces worden nagelopen en 
gekeken wordt wie op welk moment een bepaald 
besluit heeft genomen. Op die manier dient een 
minister dan ook persoonlijk verantwoordelijkheid 
af te leggen aan het parlement. Ministeriële ver-
antwoordelijkheid gaat hierbij om het uitleggen, 
motiveren en verdedigen van gevoerd beleid. De 
conclusies die daar vervolgens aan verbonden 
worden – of het parlement nog wel of geen ver-
trouwen heeft in de bewindspersoon – zijn poli-
tieke conclusies; het wegsturen van een falende 
minister is een politieke keuze en niet zozeer een 
ongeschreven regel die gekoppeld is aan het idee 
van ministeriele verantwoordelijkheid.

   In werkelijk-
heid hadden twee 
ministers van het 
kabinet-Kok ook 
zitting in het 
kabinet dat de 
beslissingen 
rondom Srebre-
nica heeft geno-
men. Echter, dat 
doet niets af aan 
het theoretische 
probleem dat ik 
in dit artikel 
schets. 

Door Wouter Saes
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MORELE VERANTWOORDELIJKHEID voor ambts-
dragers, zelfs wanneer deze geen ambtsdrager 
meer zijn, biedt een oplossing voor de problemen 
rondom ministeriële verantwoordelijkheid na 
ontslag. Ook deze oplossing is echter niet zonder 
haken en ogen. Zo is het de vraag in hoeverre deze 
verantwoordelijkheid moet gelden en hoe deze 
morele verantwoordelijkheid ingevuld dient te 
worden. Is een ambtsdrager ook moreel verant-
woordelijk voor beslissingen uit het verleden, die 
zijn genomen door toenmalige ambtenaren? En 
wat zijn de gevolgen van het nemen van morele 
verantwoordelijkheid? Bij de morele verantwoor-
delijkheid van ambtsdragers die nog in het ambt 
zitten, is dit ter beoordeling aan het parlement. 
Maar is het gerechtvaardigd om het parlement 
ook te laten oordelen over ambtsdragers die het 
ambt niet meer uitoefenen? Of moet het toenma-
lige parlement daar over oordelen? De publieke 
opinie misschien? Hoewel dit vragen zijn waar 
nog een antwoord op gevonden zal moeten wor-
den, zijn deze vragen praktisch van aard en niet 
theoretisch. Dit maakt morele verantwoordelijk-
heid een veelbelovende oplossing voor het pro-
bleem rondom ministeriële verantwoordelijkheid 
voor zaken die buiten de ambtstermijn vallen. 

Wouter Saes is politicoloog en spreker voor  

de Van Mierlo Stichting.

ambt, zoals het kabinet-Kok dat bijvoorbeeld deed? 
Hoewel het opeisen van de morele verantwoorde-
lijkheid heel verheven en ‘zelfverkozen’ leek, zijn 
de consequenties ervan verre van vrijwillig. Deze 
vorm van ministeriële verantwoordelijkheid gaat 
er namelijk van uit dat iemand zelf kiest om het 
ambt van minister op zich te nemen en hiermee 
ook morele verantwoordelijkheid over alles wat 
er in het verleden mogelijk fout is gegaan op zich 
neemt. Echter, dit kunnen en mogen we niet van 
een persoon verwachten omdat iemand in een der-
gelijk geval gewoon geen weet heeft ‘waarvoor hij 
tekent’. Het woord ‘zelfverkozen’ impliceert wel 
enig besef en bewustzijn van wat er gaande is. 

Er kan ook voor gekozen worden om ministers 
als persoon (moreel) verantwoordelijk te ma-
ken voor gevoerd beleid, zelfs wanneer zij geen 
ambtsdrager meer zijn. Wanneer men een ambt 
namelijk aanvaardt en weet heeft van de more-
le verantwoordelijkheid die men draagt over de 
besluiten die hij of zij neemt, heeft men de mo-
gelijkheid deze morele verantwoordelijkheid in 
overweging te nemen en deze vrijwillig op zich te 
nemen. Hierdoor is het probleem van ‘niet weten 
waarvoor je tekent’ niet van toepassing en wordt 
tevens recht gedaan aan de verlangens die leven 
binnen iedere maatschappij om de verantwoor-
delijkheid voor genomen beslissingen en begane 
daden toe te kennen. Deze verlangens gaan voor-
namelijk over een gevoel van rechtvaardigheid en 
houden zich niet zozeer bezig met de vraag welke 
soort verantwoordelijkheid nu precies genomen 
dient te worden. Gekeken naar de casus had dus 
niet het kabinet-Kok, maar het kabinet-Lubbers 
3 morele verantwoordelijkheid voor Srebrenica 
moeten nemen.

‘ Het kabinet-Kok achtte het 
onbelangrijk wie het ambt 
invult omdat het ambt  
an sich verantwoordelijk is  
voor de gevolgen van beleid’
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De energiewende is niet slechts een technisch 
vraagstuk, maar vooral ook een politieke. 
Hoe willen we dat de wereld van morgen  
er uit ziet? Welke horden moeten worden 
genomen, en wie lopen er voorop?

De slag om 
duurzame 
energie




