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Meer dan honderd redenen 

om iets te willen  

in de politiek 
 

Arno Korsten, 1 mei 2015 

Ieder argument is een reden, maar niet elke reden is een argument. Wat wordt allemaal te berde 

gebracht aan argumenten om beleidsmatig iets te willen of te willen versnellen? Er volgt een scala 

aan argumenten, dat niet specifiek gebonden zijn aan een beleidsobject, zoals natuurbehoud of 

winkelvoorzieningenpolitiek. De argumenten worden gegroepeerd.  

Analyse en crises: de urgentiefactor 

1. Aan deze hemeltergende situatie moet een einde komen. Onaanvaardbaar, onacceptabel om 

dit zo te laten voortbestaan. Ik word als parlementariër dagelijks overstelpt met brieven en 

mails van …..  

2. Als dit niet veranderd, zal een deel van de samenleving explosief worden en zich gaan 

verzetten. Willen we dat? 

3. Waarschuwingen zijn steeds in de wind geslagen. De parlementaire enquêtecommissie heeft 

in haar situatieschets van het functioneren van corporaties (bij voorbeeld) de laatste 

decennia vastgesteld dat het ongewenst is om ………. 

4. De analyse van de ramp met de ….. (bruggen, wegen, opslag, enz.) heeft aangetoond dat de 

overheid x en y niet in beeld heeft. Door dit voorstel verandert dit. 

5. Het bestaande beleid is niet langer een antwoord op ….. deze urgente situatie en processen.  

6. De problemen rijzen de pan uit. De overheid moet daar een antwoord op hebben. 

7. Niks doen, nu, zou vaandelvlucht zijn. Er moet een nieuwe wind gaan waaien.  

8. Een beschaafd land mag dit niet accepteren. Er moet wat gebeuren.  

9. We vissen de oceanen leeg, als dit zo doorgaat.     

Het voorstel zelf 

10. Het plan is niet alleen wenselijk maar is rechtmatig en doordacht, krijgt steun, is uitvoerbaar 

en handhaafbaar en betaalbaar terwijl neveneffecten uitblijven. 

11. De baten zijn hoger dan de kosten. 

12. Het voorstel zal de welvaart van de samenleving bevorderen.  

13. Het voorstel is tijdig………..en pragmatisch. 

14. Als we niks doen, is dat stilstand.  

15. In samenhang met besluiten over … is dit voorstel passend.  

16. Alle signalen wijzen op…………….de noodzaak van een …………. 

17. Van alle alternatieven is dit het minst slechte … 
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18. Er is al teveel bezuinigd, dus nu moeten we niet langer….. 

19. Het voorstel past in de tijdgeest. 

20. Er zijn altijd aanloopproblemen. De elektrische fiets kende ook startproblemen. 

21. Risico’s ja, maar geen onnodige. En we houden de vinger aan de pols. We monitoren.    

22. Doe het nu maar. U bent de probleemeigenaar niet.   

23. We kunnen niet langer achter blijven. Dit had al veel eerder gemoeten. 

24. We hebben een meerderheid voor dit idee. 

25. De tijd zal leren dat dit goed is, een stap voorwaarts. 

26. De mensen willen dit en de werkgevers zijn niet tegen.  

27. Dit nu doen, maakt iets anders makkelijker. 

28. We nemen een eindtermijn op in de wet. Als de valbijl valt, is het over en uit. De wet is maar 

tijdelijk.  

29. Het instrument is facultatief, voor het geval dat …... Het kan alleen gepakt worden uit de 

gereedschapskist als het nodig is. 

30. Met dit voorstel zal Nederland stijgen op de concurrentie-index en zaken op de missery-

index.  

Schakeling 

31. Door dit voorstel wordt het ketenmanagement versterkt.    

Het verleden 

32. We hebben het zo afgesproken. 

33. Het bestaande beleid liep op zijn laatste benen. We moesten wat ….. 

34. Het vorige kabinet had al besloten om ….. 

35. Wie A zegt, moet ook B zeggen. 

36. We hebben eerder besloten tot publiek-private samenwerking. Dit is een uitwerking. Daarom 

moet u het voorstel aanvaarden…..  

37. We hebben besloten om het stelsel op de schop te nemen en de richting aangegeven. U hebt 

dat aanvaard. Dus moet u nu consistent zijn en ….. 

38. We zijn gebonden aan internationale verdragen. 

39. Een dergelijke regeling is ook toegepast bij de afwikkeling van  de ramp …….  

Aansluiting op het bestaande of verschuiving 

40. De hoofdstructuur is degelijk, dus…..daar hoeven we niets aan te veranderen. 

41. De ecologische hoofdstructuur verdient nog een complement….. 

42. De rechtsstaat hoort tot de beste in de wereld, dus….. 

43. Zo krijgen we een sluitende aanpak.  

44. Het voorstel is de laatste tranche van een algehele vernieuwing. 

45. Door het voorstel wordt de regeldruk minder. 

46. Door het voorstel komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij waar die moet liggen.    

De wereld 

47. De arbeidsverhoudingen moeten aangepast worden aan de globaliseringstendens 

48. De geopolitieke situatie op het vlak van bodemschatten…………………. 

49. Engeland heeft de jacht al afgeschaft. Wij zijn ook toe aan …… 
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Soevereiniteit is beperkt 

50. In het bondgenootschap is afgesproken……… 

51. Afspraken van de Europese Raad impliceren….dat de begroting slechts………… 

52. De raad van State heeft geadviseerd om……………… 

De toekomst 

53. Met de diervriendelijkheid gaat het toe naar …………. 

54. We moeten naar een toekomstbestendig land… 

55. Opmarcheren naar een duurzame economie is na het rapport van Al Gore een must 

56. We kunnen het volgende generaties niet aandoen om ze te belasten om onze 

onzorgvuldigheid 

57. Als de klimaatstijging doorzet …..wat zich laat aanzien dan…………. 

Een document als bron 

58. Het staat in ons verkiezingsprogramma 

59. Het staat in het regeerakkoord 

60. Het verdrag van Geneve vereist …… 

61. De wet zegt dat onze minister verplicht is om jaarlijks ….een … te openbaren. 

62. Uitspraken van het Europees Hof ….. 

63. Jurisprudentie zegt…. 

Kijken bij de buren 

64. Volgens een benchmark staan wij bij het laagste kwart van de organisaties op de 

welzijnsladder en dat is onaanvaardbaar 

65. We moeten een ‘level playing field’ hebben 

66. In Duitsland heeft de regering daar ook een instrument voor …. 

67. We kunnen niet achterblijven.  

Onderzoek 

68. Uiteraard hebben we het Centraal Planbureau het scenario eerst laten doorrekenen.  

69. Ex ante evaluatie is hier aan de orde, een consequentieanalyse in de vorm van een 

inschatting of gewenste gevolgen ook te bereiken zijn. De inschatting is geweest ‘dit kan’.  

70. Het is een stap voorwaarts maar u kunt er altijd weer vanaf als onderzoek aantoont dat …...  

71. We hebben een experiment gehad en dat wees uit dat ……………. 

72. Onderzoek naar de behoefte aan… zegt dat ……………. 

73. Evaluatie van instrument X wijst uit dat….X niet voldoende werkt. 

74. De uiteindelijke effecten bleken in Zweden positief.  

Afwegingen en zorgvuldigheid van besluitvorming 

75. Ik had dat in het begin ook, dat je overal donkere wolken ziet.  

76. Het is prudent om nu te besluiten tot … 

77. Het plan spoort helemaal met de theorie.  

78. Als we dit doen komen we in een win-win situatie.  

79. Er is veel draagvlak voor een besluit om…. 

80. Als je dit medicijn toepast en je leert ook de bijsluiter goed dan ……   
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81. Alle alternatieven zijn in kaart gebracht en daarom kunnen we nu het alternatief met de 

minste nadelen… 

82. De wet kent een eindtermijn en dus houdt na datum X dit en dat op. Tenzij u besluit om ……. 

83. Het kan gewenst zijn om de collectieve regeling aan te vullen met een maatwerkoplossing 

die recht doet aan……………. 

84. Het is een goede deal, want voor niemand is duidelijk wie de winnaar of verliezer is. 

85. Doelmatig wat is dat nou? Jezus begon ook met een man of twaalf.   

86. Een zwakte? Dieren denken niet ‘ik mis een poot’.  

Budget 

87. In tijden van krapte in de begroting moet je niet willen….. 

88. De baten wegen zeker op tegen de kosten 

89. Cofinanciering is aantrekkelijk. De provincie legt zelf … zoveel bij.  

Bijwerkingen vermijden 

90. Het alternatief waartoe we moeten besluiten heeft geen ongewenste bijwerkingen 

Beroep op waarden 

91. Nu kunnen we de zwarte bladzijde in de geschiedenis eindelijk omslaan.  

92. We moeten de planeet beschermen tegen verkeerde ingrepen van de mens.  

93. Het voorstel brengt ons land in alle opzichten verder.  

94. Het beleid is niet humaan, dus moeten we ……….. 

95. Slavendom past niet meer in de moderne tijd. 

96. Het is gewenst om ambtenaren ruimte te geven om …………… 

97. Inspraak van burgers wees in de richting van …… 

98. Dat de gemeenten straks verschillen is goed: variëteit is verrijkend.  

99. Het voorstel geeft invulling aan mensenrechten. 

100. De zwakkeren en kwetsbaren hebben er baat bij. 

101. Het voorstel is een vangnet. Alleen nuttig voor wie het echt nodig heeft. 

102. Als de overheid faalt, is het met marktwerking te proberen. Als wat ergens in de 

wereld ‘publiek’ is, is ergens anders wel ‘privaat’.     

 

 


