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R i c h t s n o e r e n v o o r w e lva a rt, s o c i a l e r e c h t va a r d i g h e i d
en duurzame economie

Preambule

De toenemende economische en politieke verstrengeling

2. De eigendomsverhoudingen en de werkgelegenheid

heeft in talrijke landen overal ter wereld tot meer groei en
concurrentie

geleid,

de

onderwijskansen

verbeterd,

de

Een efficiënte en op duurzaamheid gerichte economische

sociale infrastructuur versterkt en de armoede verminderd.

structuur

Toch worden de vrede, de vrijheid en de rechtvaardigheid

berusten die de beschikkingsrechten over goederen in

bedreigd. De ongelijke verdeling van de welvaart in de

handen van particuliere ondernemers en gezinnen legt.

wereld is mede verantwoordelijk voor groeiende politieke en

Particuliere eigendom creëert de doorslaggevende stimulans

sociale spanningen. De huidige financiële en economische

voor het verwerven van inkomen door arbeid en vormt de

crisis kan alleen met internationale regels voor de financiële

basis voor een innovatief ondernemerschap. Enkel een

markten

een

economische orde die op privé-eigendom berust, garandeert

duurzaam

een duurzame werkgelegenheid. Op deze basis kunnen de

worden

gemeenschappelijke

bedwongen.
instemming

Daarvoor
met

is

een

moet

op

particuliere

eigendomsverhoudingen

economisch handelen vereist. We hebben behoefte aan een

eigen

internationale

sociale

ontplooien, bij gebreke waaraan een efficiënte omgang met

rechtvaardigheid en een duurzaam economische handelen op

eigen potentieel, onderwijs, innovatie, groei en welvaart

basis van gemeenschappelijke principes en waarden mogelijk

ondenkbaar zijn.

maakt.

Particulier eigendom kenmerkt een concurrentiesysteem

consensus

Daarbij

mogen

die

de

de

welvaart,

positieve

de

effecten

van

de

verantwoordelijkheid

van het algemeen welzijn, democratische legitimatie en de

bezit aansprakelijk zijn. Eigendom houdt een sociale plicht

onaantastbaarheid van de menselijke waardigheid vormen

in. Het gebruik ervan moet ook het algemeen belang dienen.

het fundament waarop een dergelijke consensus rekening

Dit

houdend met de culturele en maatschappelijke eigenheden -

ondernemers en behoedt ons voor een eenzijdig en slechts

voortbouwt.

op de korte termijn afgestemd winststreven.

H o o f d p r i n c ip e s

3. Concurrentie als basis

subsidiariteit

vormen

de

hoofdprincipes.

Een

wereldwijde

beheerst,

en

zich

ondernemingen voor hun engagement en hun persoonlijk

een

kleine

initiatief

waarin

waarborgt

aantal

eigen

regionaal protectionisme in gevaar worden gebracht. Uitgaan

en

groot

het

globalisering ook in tijden van crisis niet door nationaal of

Solidariteit

een

en

duurzaam

concurrentieorde

op

middelgrote

optreden

basis

van

van

vrije

Dankzij de solidariteit legitimeert de markteconomie zich

prijsvorming

altijd weer, want zij is op het algemeen belang gericht. De

middelen. Een goed functionerende concurrentie is de motor

subsidiariteit creëert en garandeert de ruimte voor eigen

van duurzaam economisch handelen. Ze bevordert de

verantwoordelijkheid en eigen initiatief.

efficiëntie en de vooruitgang, versterkt het verantwoord

optimaliseert

de

toewijzing

van

schaarse

handelen en verhindert het ontstaan van een eenzijdige
1. De rechtsstaat als kader

marktmacht. Een concurrentiebestel vereist zowel nationaal
als internationaal open markten en een controle op de

Een goed functionerend, betrouwbaar en democratisch

marktinvloed en een concentratie door de overheid en de

gelegitimeerd rechtsstelsel vormt de basis van efficiënt en

gemeenschap van staten. De concurrentie is gebaseerd op

duurzaam economisch handelen. Het creëert de voorwaarden

het prestatieprincipe en de gelijkheid van kansen.

voor een krachtige economie, een efficiënt en dicht bij de
burger staand bestuur en de overname van de principes van

4. Toepassing van het aansprakelijkheidsprincipe

goed bestuur. Regelgeving en een consequent toezicht staan
borg voor de naleving van de regels en bestraffen gedrag

De

dat die regels overtreedt. Dit is geen doel op zich.

aansprakelijkheidsprincipe om prestatieconcurrentie aan de

vrije

concurrentie

vereist

Regelgeving is aangewezen en correct om de stimulansen

verantwoordelijkheid van de handelende te onderwerpen.

van de concurrentie-economie zo vorm te geven dat een

Winstperspectieven

decentraal optreden ten aanzien van de concurrentie tot

persoonlijk instaan voor verliezen beperkt dan weer een

maatschappelijk nuttige resultaten leidt.

onverantwoord en overdreven riskant handelen.

stimuleren

de

de

toepassing

van

concurrentie.

het

Het
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5. Stabiliteit van de algemene economische voorwaarden

generaties. Een op verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
gebaseerde rechtsorde versterkt de duurzaamheid. In het

Een markteconomisch bestel vereist een op de lange termijn

bijzonder een actief klimaatbeleid is een economische en

gericht economisch beleid en een zo groot mogelijke macro-

morele plicht voor de veiligstelling van de natuurlijke

economische stabiliteit. Dit geldt in het bijzonder voor de

bestaansgrond van de toekomstige generaties.

nationale

en

internationale

financiële

markten.

Voor

investeringen en consumptiebeslissingen op lange termijn is

10. Openmarktbeleid

een stabiele omkaderende orde nodig. Daartoe behoort ook
de afwijzing van protectionistische maatregelen en van een

Nationale eigengereidheid is geen geneesmiddel voor de

geldbeleid

crisis. Integendeel, ze kan de internationale effecten van de

dat

alleen

op

nationale

economische

en

groeidoelstellingen van korte duur gericht is.

economische crisis alleen maar verergeren. Doorslaggevend
zijn een gecoördineerd openmarktbeleid en de inachtneming

6. Terbeschikkingstelling van openbare goederen door de

van faire spelregels. De relevante internationale instellingen
moeten nog meer worden beschermd tegen protectionisme

overheid

en economisch nationalisme.
In een markteconomische orde moet de overheid de
terbeschikkingstelling van openbare goederen garanderen,

Voorwaarden voor succes van een

wanneer de markt deze goederen niet of slechts onvoldoende

globale sociale en markteconomisch

ter beschikking stelt.	Een

georiënteerde economische orde

fundamentele

stevige

onderwijskansen

en

infrastructuur,

toegang

tot

een

omvangrijke gezondheidszorg zijn terreinen die de overheid

Voor een open en globale economie is een internationaal

mee gestalte moet geven. Sociale behoeftigheid vormt een

kader nodig. Principes en regels die hun deugdelijkheid

bijzondere uitdaging voor de overheid. Toch moet het

zowel op nationaal als Europees vlak in het kader van een

overheidsingrijpen beperkt blijven.

sociale en markteconomisch georiënteerde economische
orde en waardestelsel hebben bewezen, moeten ook op het
internationale

7. Solidariteit en sociale zekerheid

vlak

worden

toegepast.

Deze

principes

brengen vrijheid en verantwoordelijkheid bij elkaar tot nut
Economische groei beïnvloedt de bestrijding van de armoede

van iedereen. Ze moeten in het bijzonder in de financiële

op een gunstige manier. De markteconomie kan het ontstaan

markten verbeterd en in het internationaal handelssysteem

van inkomensverschillen en de benadeling van delen van de

versterkt worden.

bevolking niet verhinderen. In een markteconomie zijn

Daarvoor moeten de legitimatie, het goede functioneren en

daarom in de breedte werkende, marktconforme sociale-

de

zekerheidssystemen,

instellingen worden opgevoerd en moeten geïntegreerde

compensatie

en

mechanismen

een

voor

prestatiegericht

een

regionale

belastingstelsel

geïntensiveerde

samenwerking

samenwerkingsplatformen

worden

van

internationale

gecreëerd.

Een

noodzakelijk om de sociale vrede te verzekeren en ervoor te

betrouwbaar rechtsstelsel en een op subsidiariteit gerichte

zorgen dat brede lagen van de bevolking aan de economische

democratische orde vormen hiervoor de basis. Politieke

en maatschappelijke ontwikkeling deel hebben.

concurrentie en politieke participatie in de landen bevorderen
de economische ontwikkeling en de stabiliteit van de
internationale maatschappelijke en economische orde. De

8. Compatibiliteit van stimulansen

noodzakelijke voorlichting door onafhankelijke media en
Voor de financiering van de overheidstaken is in een

organisaties kan enkel in een dergelijke orde mogelijk

markteconomische

gericht

worden gemaakt. Consensus en het engagement van de

belastingstelsel nodig. De belastingen mogen echter niet van

politieke, economische en maatschappelijke actoren voor

dien aard zijn dat ze de prestatiestimulansen verminderen of

een evenwicht tussen de belangen op het nationale en

tot verstoringen bij de toewijzingen leiden.

internationale vlak zijn de voorwaarden voor „welvaart voor

orde

een

op

stimulansen

iedereen”.
9. Duurzaamheid

Elke economische orde moet zich aan haar resultaten op
lange termijn laten afmeten. Duurzaamheid is op ecologisch,
sociaal en fiscaal vlak een van de belangrijkste succescriteria
en de uitdrukking van de rechtvaardigheid tussen de

