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Defensie

Redactioneel

“Vrede is  n ie t te koop tegen de prijs van vrijheid. E erst kom t vrijheid, dan pas vrede - n ie t omgekeerd. ”
koningin B eatrix

Na het einde van de Koude Oorlog en het wegvallen van twee elkaar vijandelijk gezinde blokken kwamen 
andere conflicten aan het licht. Alhoewel sommigen denken dat met het einde van de Koude Oorlog de taken 
van een nationale krijgsmacht miniem lijken, domineren geweld, burgeroorlogen en genocide de berichtge
ving. De veranderde wereldsituatie waarin - aldus onder andere Minister van Defensie Joris Voorhoeve - 
geen sprake meer is van een kleine kans op een groot conflict maar van een grote kans op vele kleine conflic
ten, vereist een andere kijk op veiligheidsbeleid en defensie. Als stimulator voor de discussie wat dat beleid 
m et welke middelen moet nastreven - een discussie die onder andere op het voorjaarscongres van de JOVD 
gevoerd zal worden - is deze LEF uitgegeven.

De veiligheidsproblematiek kent drie niveaus. Op nationaal niveau speelt de herijking van het buitenlands 
beleid en de herstructurering van en de bezuinigingen op de krijgsmacht. Op Europees niveau speelt de op
richting van het Nederlands-Duitse legercorps en kwestie of de Europese eenwording een militaire eenwor
ding zal worden. Zullen landen op defensiegebied soevereiniteit afstaan. Op M ondiaal niveau is de vraag aan 
de orde welke taken en mogelijkheden de VN heeft als vredeshandhaver en in hoeverre, onder welke voor
waarden en met welke middelen Nederland hier een bijdrage aan moet leveren.

Generaal-majoor drs. mr. C. Homan opent de discussie over de taken van de krijgsmacht. Zijn bijdrage 
vormt een voortreffelijke inleiding voor deze LEF aangezien hij op een heldere wijze de voornaamste onder
werpen behandelt.

Dr. W.F. van Eekelen, oud-minister van Defensie bespreekt de rol van de NAVO en de WEU bij internatio
nale militaire samenwerking. Hij snijdt enkele huidige en toekomstige knelpunten van het veiligheidsbeleid 
aan en geeft tevens een voorzet op de discussie die zich tijdens de Intergouvernementele Conferentie (IGC) 
zal afspelen.

De heren Valk en Scholtbach (PvdA) stellen dat crisesbeheersing de voornaamste taak van het defensie-ap- 
paraat is en waarschuwen voor non-interventionisme, afzijdigheid en mondiale lethargie ten gevolge van de 
toenemende defensie met VN-operaties. Zij wensen een versterking van de VN zodat een beter commando en 
een betere coördinatie van vredesoperaties ontstaat. De W D , bij monde van de heer van den Doel, is daar
entegen sceptisch t.a.v. de VN en formuleert een drietal voorwaarden waaraan voldaan dient te worden eer 
Nederland haar militairen inzet voor een VN-missie. Ook dr. R.W. Zaagman, werkzaam bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken m aar schrijvend op persoonlijke titel, gaat in op de rol van de VN als vredeshand
haver en de rol van Nederland hierbij.

Een zeer goed geschreven bijdrage is die van Dinant Tinholt, die een christen-democratische visie geeft op 
het Europese veiligheidsbeleid. In zijn essay gaat hij onder andere in op potentiële bedreigingen, de situatie 
in Midden- en Oost-Europa en institutionele heroriëntaties.

Kapitein Schepers - hoofdredacteur van de Groene Baret - beschrijft in een goed geschreven artikel de ge
schiedenis, de opleiding en de uitzonderlijke vaardigheden van het korps commandotroepen. Luitenant-kolo- 
nel der genie K. Gijsbers gaat in op een ander onderdeel van het defensie-apparaat, de commandovoering: 
het besturen van een militaire organisatie om haar - politieke - doelstelling te realiseren.

Generaal-majoor b.d. Walthuis geeft aan dat de huidige regering een te optimistisch veiligheidsbeleid voert, 
waarbij zij de ogen sluit voor aanwezige bedreigingen. Zo g ij de vrede wilt, weest dan voorbereid op de oorlog 
is een gezegde waarvan nog steeds niet iedereen voldoende doordrongen is.

N et als generaal-majoor Walthuis stelt de heer Braaksma (AVNM) dat het afschaffen van de dienstplicht 
een voorbarige daad van de politiek is. Volgens Braaksma zal binnen tien jaar de dienstplicht weer worden 
ingevoerd omdat die een kwalitatief beter defensie-apparaat garandeert.

Een LEF zou niet compleet zijn zonder enkele prikkelende dissidente geluiden. Paulus Oerlemans kijkt k ri
tisch naar defensie in een artikel waarin hij de volgende vragen stelt: Wat moet het leger verdedigen? Is er 
een grens aan datgene wat het leger moet verdedigen? Wanneer zet je het leger in en wanneer niet?
De heer van Rooyen (Stichting Vredespolitiek) analyseert de gevolgen van de Val van Srebenica voor de Eu
ropese en binnenlandse veiligheid en geeft tevens W D -leider Bolkestein een les in buitenlandse politiek.
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De heer van den Doel vond het maatschappelijk draagvlak een criterium bij de beslissing over het inzetten 
van militairen voor vredesoperaties. Drs. Schoeman van Stichting Maatschappij & Krijgsmacht gaat in op 
dit criterium en verwijt onder andere W D-leider Bolkestein dit criterium wèl aan te kaarten zonder het 
concreet uit te werken.

Drs. M. de Weger, politicoloog en publicist, behandelt de toekomstige taak en het transformatieproces van de 
NAVO waarbij hij ingaat op de legitimatie van het bestaan van deze organisatie en de aard van de 
NAVO-samenwerking.

Het was mij een genoegen een bespreking te schrijven van minister van defensie Joris Voorhoeve’s boek La
biele Vrede. Het is een helder geschreven en boeiend boek dat ik iedereen kan aanbevelen.

In de vorige LEF-uitgave is de heer Wolffensperger geïnterviewd. In dit nummer zijn de heer Hoekzema, 
voorzitter van de W D , enkele kritische vragen over liberalisme en actuele politieke onderwerpen 
voorgelegd.

Ik wens u net zoveel leesplezier met deze LEF, als ik aan Labiele Vrede beleefd heb.

Met liberale groet,

Cedric P. Stalpers,
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Defensie

KRIJGSMACHT IN VERANDERING
C. Hornan

In  m ijn bijdrage aan dit them anum m er over defensie zal ik  in h e t kort drie aan elkaar gerelateerde on
derwerpen behandelen. A llereerst za l ik  de belangrijkste veranderingen beschrijven die na h e t einde van 
de Oost-West confrontatie in de veiligheidssituatie zijn opgetreden. Vervolgens ga ik  in op de gevolgen 
hiervan voor de Nederlandse krijgsmacht. Tenslotte zal ik  de im plicaties voor de beroepsoriëntatie van de 
Nederlandse m ilitair aan de orde stellen.

Nieuwe veiligheidssituatie
Met het einde van de Koude Oorlog en het uiteenval
len van de Sovjet-Unie is de internationale veilig
heidssituatie fundamenteel gewijzigd. Zo heeft de 
eenzijdige dreiging vanuit het Oosten plaatsgemaakt 
voor wat tegenwoordig als ‘veiligheidsrisico’s’ wordt 
aangeduid. Overbevolking, waterschaarste, nationa
lisme, armoede, vluchtelingenstromen, internationa
le georganiseerde misdaad en proliferatie van wa
pensystemen zijn voorbeelden van potentiële con- 
flictsoorzaken. Een beleid gericht op conflictpreven
tie moet voorkomen dat veiligheidsrisico’s escaleren 
tot de inzet van militaire middelen. Dit vereist een 
breed veiligheidsbeleid, dat elementen omvat als dia
loog, coöperatie en vertrouwenwekkende maatrege
len, inclusief wapenbeheersingsovereenkomsten en 
sociaal-culturele activiteiten.
In nauwe samenhang hiermee heeft het ‘brede’ vei- 
ligheidsbegrip zijn intrede gedaan. Gedurende de 
Oost-West confrontatie domineerde de militaire di
mensie van veiligheid. Met het wegvallen van de 
massale militaire dreiging hebben echter de econo
mische, sociale, politieke en ecologische dimensies 
van veiligheid aan belang gewonnen.
D aarnaast is het werkterrein van krijgsmachten ver
schoven van de verdediging van het eigen- en bond
genootschappelijk grondgebied naar gebieden die 
hierbuiten fout-of-area’) zijn gelegen.
Aangezien in de huidige veiligheidssituatie op de 
korte en middellange termijn geen bedreiging van 
ons grondgebied is te verwachten, kunnen krijgs
machten in een steeds meer interdependente wereld 
een bijdrage leveren aan het streven naar een inter
nationale rechtsorde en naar stabiliteit. Dit heeft 
een verschuiving van een inzet van militaire midde
len voor bondgenootschappelijke verdediging naar 
een inzet buiten het NAVO-verdragsgebied tot 
gevolg.
M ilitair gezien heeft de lijnverdediging plaatsge
m aakt voor mobiliteit. Het wegvallen van de drei
ging uit het Oosten in samenhang met een grotere 
inzet van krijgsmachten buiten het NAVO-verdrags
gebied heeft namelijk tot gevolg dat een grotere mo
biliteit, een inzet over grote afstand mogelijk moet 
maken. Dit verklaart dan ook de hoge prioriteit voor 
zee- en luchttransportmiddelen in het militaire 
aanschafbeleid.
Tevens is een relatieve verschuiving van mobilisabe
le naar parate eenheden te constateren. Nu in de 
nieuwe veiligheidssituatie de waarschuwingstijd 
voor een groot conflict meerdere jaren bedraagt, is

de behoefte aan mobilisabel personeel sterk vermin
derd. Teneinde snel te kunnen reageren op crisissi
tuaties valt het hoofdaccent in de opbouw van mili
taire strijdkrachten op parate, snel inzetbare 
eenheden.
In de nieuwe strategische concepten is vooral een ac
centverschuiving opgetreden van nucleaire naar con
ventionele wapensystemen. De belangrijkste rol van 
kernwapens is en blijft echter het uitsluiten van oor
log tussen kernmogendheden (als politiek middel). 
Hiervoor kan een ‘minimale afschrikking’ met pure 
afschrikkingswapens volstaan.
In samenhang hiermee is een relatieve accentver
schuiving in de functie van het militair instrum ent 
als middel voor ‘afschrikking en verdediging’ naar 
een instrum ent van buitenlands beleid te constate
ren. Anders gezegd: tijdens de Koude Oorlog vervul
de het militair instrum ent primair de functies van 
afschrikking en verdediging gericht op het voorko
men van ongewenst gedrag van de tegenstander. Te
genwoordig is door het verdwijnen van het escalatie- 
gevaar militaire macht weer een bruikbaar instru
ment van buitenlands beleid geworden, dat zich 
richt op het beïnvloeden van het gedrag van de an
dere partij.
Een andere wijziging in de veiligheidssituatie betreft 
de overgang van ‘traditionele’ wapenbeheersing naar 
bestrijding van proliferatie van wapensystemen. 
Traditioneel heeft wapenbeheersing ten doel de mili
taire krachtsverhoudingen te stabiliseren waardoor 
het risico van het uitbreken van een conflict zo klein 
mogelijk wordt. Wat nu een hoge prioriteit op de vei- 
ligheidsagenda heeft gekregen is de proliferatie van 
wapensystemen. Het betreft hier massavernieti
gingswapens en ballistische raketten m aar ook gea
vanceerde conventionele wapens en landmijnen. Pro
bleem bij het anti-proliferatiebeleid is dat in de nieu
we veiligheidssituatie bij wapenleveranties economi
sche motieven vaak boven politieke prevaleren.
Een andere ontwikkeling is dat het traditionele in
terstatelijke conflict de laatste jaren grotendeels het 
veld heeft geruimd voor het intrastatelijk conflict. In 
1993 was er sprake van 34 grote gewapende conflic
ten op 28 lokaties in deze wereld. Al deze conflicten 
waren intrastatelijk.
Bovendien heeft zich in deze conflicten een nieuw ty
pe krijger gemanifesteerd. Criminele krijgsheren, de 
zogenoemde ‘warlords’, met hun gewapende bendes 
en milities kruisen tegenwoordig vaak het pad van 
de professionele militairen.
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Een laatste verandering is dat de onaantastbaarheid 
van het beginsel van niet-inmenging in binnenland
se aangelegenheden in het interstatelijk verkeer tot 
het verleden is gaan behoren. Dit geschiedde met de 
aanvaarding door de Veiligheidsraad van resolutie 
688 in april 1991 naar aanleiding van de ernstige 
mensenrechtenschendingen tegen de Koerden in 
Noord-Irak. Met andere woorden: niet-militaire be
dreigingen van de internationale vrede en veiligheid, 
zoals ernstige mensenrechtenschendingen, kunnen 
een militair optreden rechtvaardigen.

De balans opmakend van al deze veranderingen wil 
ik volstaan met de kernachtige uitspraak van de eer- 
vorig jaar overleden secretaris-generaal van de 
NAVO, Manfred Worner: “De ineenstorting van het 
Sovjet-communisme is uitgemond in een paradox: er 
is minder dreiging, maar ook minder vrede”.

Crisisbeheersing
Wat zijn nu de gevolgen van de hiervoor geschetste 
veranderingen in de veiligheidssituatie voor de Ne
derlandse krijgsmacht? Nadat de Defensienota 1991 
een periode van herstructurering en verkleining van 
de Nederlandse defensie had ingeluid, kreeg de 
krijgsmacht in de Prioriteitennota 1993 er tevens 
een nieuwe hoofdtaak bij. Naast de traditionele 
hoofdtaak van verdediging van het eigen en bondge
nootschappelijk grondgebied kregen de Nederlandse 
strijdkrachten nu als tweede hoofdtaak het uitvoe
ren van crisisbeheersingsoperaties ter ondersteuning 
van het Nederlands veiligheidsbeleid. Het betreft 
hier een scala aan militaire activiteiten, variërende 
van het slaan van w aterputten in de woestijn tot een 
grootschalige interventie. Kortom, wat in het vakjar
gon bekend staat als peace-keeping, peace-enforcing, 
peacemaking, peace-buildingen hum anitarian 
assistance.

C riteria voor inzet
In tegenstelling tot de bondgenootschappelijk verde
digingstaak (art.5 NAVO-verdrag) heeft de Neder
landse regering bij crisisbeheersingsoperaties de 
keuzevrijheid om hier wel of niet aan deel te nemen. 
In dit verband is er een discussie gaande over de 
vraag onder welke voorwaarden de Nederlandse re
gering troepen mag inzetten bij een crisisbeheer
singsoperatie. Vele lijstjes met criteria zijn hierover 
in omloop. N aast het criterium van het nationaal be
lang vermelden deze ook veelal de criteria van de 
rechtvaardige oorlog in.
Persoonlijk kan ik mij helemaal vinden in wat de 
toenmalige minister van defensie Ter Beek hierover 
opmerkte: “Ik heb mij, met mijn collega van Buiten
landse Zaken, verzet tegen het hanteren van strikte, 
onverkort toepasbare criteria voor de inzet van de 
Nederlandse krijgsmacht. E r bestaat immers geen 
simpele meetlat van “het nationale belang’, dat in het 
ene geval de inzet van de krijgsmacht zou rechtvaar
digen en in het andere geval ju ist niet. Integendeel, 
steeds zal sprake zijn van een min of meer unieke 
constellatie, waarbij moeilijk vergelijkbare zaken

politiek tegenover elkaar moeten worden afgewogen. 
Strikte criteria worden al snel een keurslijf, te meer 
omdat vrijwel elk criterium vragen oproept. Wan
neer is bijvoorbeeld “het nationale belang’ in het ge
ding ? Hoe zinvol zijn uitspraken over de duur en de 
risico’s van een conflict in het licht van de ervaring 
dat conflicten doorgaans anders verlopen dan voor
zien ? Enzovoorts. Vandaar mijn weigering om me
chanisch allerlei criteria te hanteren: ze blijken in de 
praktijk moeilijk toepasbaar te zijn”.
Naar mijn mening is het dan ook primair de verant
woordelijkheid van ons politiek leiderschap de juiste 
keuzen te maken. Hiervoor zijn moed, wijsheid en 
prudentie onmisbare vereisten.

Effectiviteit
Inmiddels staat de effectiviteit - en daarmee ook de 
legitimiteit - van het fenomeen ‘vredesoperaties’ ter 
discussie. Na het succesvolle, door de Verenigde Na
ties gelegitimeerde gewapend optreden tegen Irak in 
1991, waren de verwachtingen hooggespannen over 
de rol die deze mondiale organisatie op het gebied 
van internationale veiligheid zou spelen. Eindelijk 
zou het systeem van collectieve veiligheid waarop 
het Handvest van de VN gebaseerd is immers reali
teit kunnen worden. De toenmalige Amerikaans pre
sident Bush sprak zelfs al over een ‘nieuwe werel
dorde’. De ervaringen in het voormalige Joegoslavië 
en Somalië hebben echter een eind gemaakt aan de
ze euforie. Geconfronteerd met deze vormen van ir
reguliere oorlogvoering herschrijven de militaire sta
ven de handboeken om een militaire bijdrage te leve
ren aan het voorkomen, stabiliseren of beëindigen 
van deze conflicten.
Een fundamentele vraag is in hoeverre militaire 
dwangmiddelen effectief kunnen zijn in een burger
oorlog. Anders dan bij D esert Storm  speelt het tradi
tionele militaire handwerk een meer belangrijk rol 
dan geavanceerde technologie. Militaire oplossingen 
bestaan echter in beginsel niet. M aar militaire mid
delen kunnen wel bijdragen tot stabilisering van de 
situatie die het zoeken naar een oplossing of de we
deropbouw van een land na een conflict mogelijk 
maakt. Van dit laatste is IFOR in het voormalig Joe
goslavië een voorbeeld. Deze NAVO-vredesmacht die 
toezicht houdt op de naleving van het Dayton-ac- 
coord moet de randvoorwaarden scheppen voor de 
wederopbouw van een levensvatbare samenleving. 
Toch bewijst het concept van peacekeeping - dat ge
baseerd is op toestemming van de partijen, onpartij
digheid en uitoefening van geweld alleen in geval 
van zelfverdediging - nog steeds zijn waarde. In bur
geroorlogen waar frontlijnen ontbreken, bestanden 
niet worden nageleefd en een verscheidenheid aan 
statelijke en niet-statelijke entiteiten opereren, ont
breken veelal deze voorwaarden.
Hoe is de huidige scepsis te overwinnen ? Noodzake
lijk is een realistische analyse van de mogelijkheden 
en grenzen van het optreden van de VN. Wil er spra
ke zijn van een succesvolle vredebewarende operatie 
dan zal in ieder geval aan de volgende voorwaarden 
moeten zijn voldaan.
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In de eerste plaats moet het mandaat duidelijk en 
uitvoerbaar zijn, In de tweede plaats moeten de par
tijen geloofwaardig zijn in hun belofte tot samenwer
king. Tenslotte moeten de lid-staten van de VN be
reid zijn de nodige personele en materiële middelen 
beschikbaar te stellen voor de operatie.
Dat vele conflicten zich op basis van deze criteria 
niet lenen voor een vredebewarende operatie is ui
teraard frustrerend m aar wel een ‘fact of life’. Maar 
met het uitbreiden van het concept peace-keepingtot 
militaire operaties om regeringen of gewapende een
heden te frustreren die vastbesloten zijn voor hun 
doelstellingen, belangen en waarden te vechten, zet
ten de Verenigde Naties hun geloofwaardigheid op 
het spel. En dat kan nooit de bedoeling zijn geweest 
van de oprichters van de VN.

Nieuwe beroepsoriëntatie
De nieuwe hoofdtaak van crisisbeheersing heeft ook 
zijn gevolgen voor de beroepsorientatie van de Ne
derlandse militair. Voor de val van de Muur vervul
de de Nederlandse militair hoofdzakelijk zijn tradi
tionele rol van ‘krijgsman’, toegespitst op het kun
nen uitoefenen van georganiseerd massaal, maar 
vooral beheerst geweld. In de nieuwe veiligheidssitu
aties moet hij nu ook als ‘diplomaat’ kunnen optre
den bij de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. 
Hierbij zijn de beginselen van oorlogvoering veelal 
niet van toepassing. Van een vijand is immers geen 
sprake, want in de planning en het operationele op
treden staat juist onpartijdigheid centraal. In plaats 
van het massaal geweld in het traditionele conflict, 
geldt bij vredesoperaties juist het beginsel van een 
minimum aan geweld, dat alleen is toegestaan in ge
val van zelfverdediging.

Niet door schieten maar door praten moet de militair 
de problemen proberen op te lossen. De toenmalig 
Amerikaanse minister van defensie Aspin kenschet
ste het dilemma van de militair in dit soort operaties 
als volgt: “Als een soldaat in een militaire situatie als 
een politie-agent reageert kost het zijn leven; als hij 
in een politie-situatie als een soldaat reageert crëert 
hij een internationaal incident”.

Tenslotte
Tot slot nog een les naar aanleiding van de lucht
bombardementen in Bosnië medio 1995 die tot de on- 
derhandelingen in Dayton leidden.
Von Clausewitz heeft twee honderd jaar geleden oor
log gedefinieerd als een daad van geweld teneinde de 
tegenstander te dwingen onze wil te volgen. On
danks alle sociale en technologische ontwikkelingen 
sindsdien is de essentie van oorlog hetzelfde geble
ven. Von Clausewitz vergeleek in dit verband oorlog
voering met een kameleon die de kleur van de omge
ving aanneemt. Met andere woorden: terwijl het lijkt 
alsof oorlogvoering verandert en we er soms eufemis
tische etiketten opplakken zoal crisisbeheersing en 
peace-enforcing, blijft het, net als de kameleon, wel
ke kleur het ook aanneemt, nog steeds hetzelfde

De nieuwe dimensie van Europese veiligheid
Dr. W.F. van Eekelen

De politieke aardverschuiving van 1989 heeft met 
enige vertraging zijn weerslag gevonden in het vei
ligheidsbeleid van de landen van Europa. De val van 
de Berlijnse muur, het uiteenvallen van het War
schau Pact en het verdwijnen van de Sovjet-Unie 
hebben de onmiddellijke bedreiging van Nederlands 
grondgebied weggenomen. Wij behoeven niet langer 
bevreesd te zijn voor de massale verrassingsaanval 
van de USSR waarop de NAVO zich jarenlang had 
ingesteld. Rusland bleef wel de grootste militaire 
macht op ons continent, m aar de waarschuwingstijd 
bij een mogelijke agressie werd niet langer in uren of 
dagen geteld maar in termen van jaren. In plaats 
daarvan spraken wij van nieuwe risico’s en instabili- 
teiten, zonder duidelijk aan te geven hoe die zich in 
veiligheidsbeleid zouden vertalen. De Joegoslavische 
crisis heeft inmiddels aan-getoond dat tegenstellin
gen tussen etnische of religieuze minderheden heel 
snel kunnen escaleren tot gewelddadige conflicten, 
m aar de meeste andere problemen van deze tijd le
nen zich niet voor oplossingen met gebruik van

militaire middelen. Drugs, georganiseerde misdaad, 
massale immigratie of moslim-fundamentalisme zijn 
maatschappelijke problemen die met andere midde
len moeten worden bestreden.

Mijn eerste stelling is dat West Europa zich nu aller
eerst moet richten op de internationale politiefunc
tie, met name in die gevallen, waarin de VS niet be
reid zijn zelf een substantiële bijdrage te leveren aan 
crisisbeheersing. Deze politiefunctie gaat verder dan 
“peacekeeping”, die tijdens de koude oorlog de enige 
mogelijkheid vormde voor optreden van de Verenig
de Naties. Peacekeeping is gebaseerd op de instem
ming van de betrokken partijen en heeft dus pas ef
fect wanneer er al een begin van vrede is en bereid
heid van alle zijden om die vrede ook te bestendigen. 
In Bosnië hadden wij te maken met een conflict 
waarin alle partijen in meer of mindere mate hele
maal geen vrede wilden, m aar uitbreiding van hun 
grondgebied en etnische zuivering daarvan. Op dat 
soort van conflicten waren wij slecht voorbereid.
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Uiteraard is militair optreden buiten ons grondge
bied om vrede op te leggen in een situatie, waarin 
wij zelf niet rechtstreeks betrokken zijn, geen een
voudige zaak. W aar halen wij het recht vandaan, 
wie verstrekt een mandaat en hoe organiseren wij de 
combinatie van politieke en militaire elementen die 
de crisis moeten beëindigen? Een strikt militaire op
lossing is niet onze doelstelling. Daarnaast is een 
strict militaire oplossing ook niet mogelijk. Het gaat 
dus vooral om het gebruik van militaire middelen ter 
verhoging van de geloofwaardigheid van onze poli
tieke doelstellingen. Zonder stok achter de deur zal 
aan Westerse bemiddeling niet veel aandacht wor
den besteed. Economische sancties kunnen enige in
vloed hebben, vooral wanneer zij unaniem door de 
internationale gemeenschap worden toegepast, maar 
uiteindelijk zal dreigen met en zonodig toepassen 
van militair geweld noodzakelijk zijn.

In 1989 waren wij in de euforische stemming van 
“Europe whole and free” en hielden wij de barbaarse 
escalatie van het conflict in Joegoslavië niet voor mo
gelijk. Tegelijkertijd zagen wij de Veiligheidsraad 
van de VN als het belangrijkste orgaan voor crisisbe
heersing voorzover die geen betrekking had op col
lectieve verdediging. Daarbij hebben wij de mogelijk
heden van de VN ernstig overschat. Weliswaar heeft 
de Veiligheidsraad de primaire verantwoordelijkheid 
voor vrede en veiligheid, maar de VN zijn niet in 
staat gecompliceerde operaties te leiden waarin zo
wel land-, zee- als luchtkrachten zijn betrokken. Die 
kunnen - nog afgezien van de kosten - alleen worden 
uitgevoerd door eenheden van landen die gewend 
zijn gezamenlijk op te treden. Maar er was nog een 
ander probleem. De Veiligheidsraad bepaalt zijn 
doelstellingen en strategie met iedere volgende reso
lutie in een permanent proces van diplomatieke on- 
derhandeling. Dat laat zich ook moeilijk vertalen in 
militaire operaties die gebaseerd moeten worden op 
een duidelijke omschrijving van de opdracht en de 
randvoorwaarden. Uiteindelijk heeft Secretaris-Ge- 
neraal Boutros Ghali dan ook toegegeven dat de VN 
in de meeste gevallen niet in staat zal zijn tot 
vredesoplegging.

Hoe kan het dan wel? In Koeweit, Haïti en Bosnië 
heeft de Veiligheidsraad wel een legitimerende wer
king gehad. In de eerste twee gevallen door een reso
lutie die de lidstaten opriep om alle noodzakelijke 
middelen te gebruiken om Irak uit Koeweit te ver
wijderen of democratie in Haïti te herstellen. In 
Bosnië werd ook zo’n resolutie aangenomen om de 
humanitaire hulp zijn bestemming te doen bereiken, 
m aar voor het Dayton accoord werd een andere weg 
gevolgd. D aar werd de politieke oplossing onder 
Amerikaanse bemiddeling gevonden buiten de VN 
om, de NAVO bereidde de militaire operatie voor en 
aan het slot gaf de Veiligheidsraad zijn goedkeuring 
aan het geheel. De legitimiteit was gered, de eenheid 
van militaire commandovoering verzekerd en een 
verlammend systeem van “twee sleutels” voor de au
torisatie van militair ingrijpen voorkomen.

Toch blijven er vraagtekens. De coördinatie tussen 
militaire en civiele acties moet nog uit de verf komen 
en de periode van een jaar voor de Implementation 
Force lijkt te kort bemeten (maar was in de Ameri
kaanse binnenlandse politiek het maximaal 
haalbare).

NAVO en WEU
Met het Dayton accoord aanvaardt de NAVO taken 
buiten het verdragsgebied. Dat is mogelijk geworden 
omdat de VS na aanvankelijke aarzeling bereid wa
ren om een derde van de benodigde grondstrijd
krachten te leveren. Onder deze omstandigheden 
hadden landen als Frankrijk en Spanje, die niet vol
ledig deelnemen aan de militaire integratie, geen be
zwaar tegen de leidende rol van de NAVO. Dat ligt 
anders in gevallen waarin de VS niet of nauwelijks 
bij de operatie betrokken zijn. Dan wordt het voor
stel van President Clinton van januari 1994 actueel 
dat NAVO middelen ter beschikking kunnen worden 
gesteld van de WEU of van een ad hoe coalitie. In de 
praktijk is dat idee nog nauwelijks uitgewerkt. Mijn 
hoop blijft gevestigd op een scenario-planning van 
NAVO en WEU gezamenlijk, waarbij de WEU aan
geeft welke NAVO-middelen nodig zijn in de scena
rio’s waarin de NAVO zelf niet het voortouw wenst 
te nemen. Nu Frankrijk zich positiever opstelt tegen
over de militaire kant van de NAVO wordt dit wel
licht mogelijk.

Zoals zo vaak ligt het hoofdprobleem niet aan de mi
litaire kant, maar aan de politieke. De relatie tussen 
de Europese integratie en de VS wordt pas echt be
vorderd wanneer de NAVO zich ontwikkelt tot een 
twee-pijler organisatie, waarin de Europeanen in 
toenemende mate gemeenschappelijke posities inne
men in de politieke consultaties. Dan kan voorover
leg plaatsvinden in de WEU, die dan zijn dubbel
functie van veiligheidsdimensie van de Europese in
tegratie en Europese pijler van de NAVO zou kun
nen waarmaken. Vooruitgang binnen de NAVO zou 
veel van de argwaan tegen een Europese veiligheids
dimensie kunnen wegnemen.

Uiteindelijk zal de West Europese Unie moeten op
gaan in de Europese Unie. Dat perspectief werd ge
opend in het verdrag van Maastricht. Hoe snel dat 
zal gebeuren hangt in belangrijke mate af van de 
nieuwe leden van de EU - Finland, Oostenrijk en 
Zweden - maar ook van Denemarken en Ierland, die 
tot dusver niet volledig lid van de WEU wilden wor
den en zich beperkten tot het waarnemerschap. Het 
is niet waarschijnlijk dat deze landen zich al tijdens 
de intergouvernementele conferentie (IGC) die in 
m aart zal beginnen, kunnen ontdoen van hun tradi
tie van neutraliteit, hoe inhoudsloos die ook is ge
worden. Het maximaal haalbare is waarschijnlijk 
dat men de besluiten en richtlijnen van de Europese 
Raad - de halfjaarlijkse Eurotop - ook rechtstreeks 
van toepassing verklaart op de WEU en verder de 
WEU laat voortbestaan zoals hij thans functioneert 
met enige hoogst noodzakelijke verbetering van de
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contacten met het Gemeenschappelijk Buitenlands 
en Veiligheidsbeleid van de EU.

In 1998 loopt de periode van vijftig jaar af waarvoor 
het WEU-verdrag is gesloten. Op zichzelf betekent 
dat weinig want (lis niemand te kennen geeft te wil
len uittreden loopt het verdrag gewoon door. Toch 
zou dat moment geschikt zijn om de defensiesamen- 
werking een nieuwe basis te geven. Het Verdrag van 
Brussel is uniek door de automatische militaire bij- 
standsverplichting in artikel V, die verder gaat dan 
het gelijksoortige artikel van de NAVO waarin zulk 
automatisme ontbreekt. Dit verschil gaat spelen 
wanneer de EU en vervolgens de WEU zich zouden 
uitbreiden met landen die niet tegelijkertijd lid van 
de NAVO zijn. Dat zou kunnen gelden voor Finland 
en Zweden die niet willen toetreden tot een militaire 
alliantie, maar wel het perspectief van Maastricht 
hebben onderschreven. Het zou ook een probleem 
kunnen zijn voor de Baltische landen, die wel lid 
kunnen worden van de EU, maar waarschijnlijk niet 
van de NAVO. Dat laatste zou Rusland te zeer pro
voceren. Mijn conclusie is dat dit vraagstuk met eni
ge flexibiliteit moet worden benaderd. Als eerste stap 
denk ik aan een solidariteitsclausule binnen de EU 
die zegt dat de onafhankelijkheid en democratische 
regeringsvorm van alle lidstaten een vitaal belang is 
van de Europese Unie als geheel. Dat is dan geen ju 
ridische veiligheidsgarantie maar het gaat wel in die 
richting. Intussen zijn de Baltische landen, evenals 
de andere landen van Centraal Europa die een asso- 
ciatie-accoord mot de EU hebben getekend, “geasso
cieerd partner” van de WEU geworden, waardoor zij 
aan de helft van de zittingen van de Permanente 
WEU Raad kunnen deelnemen en hun veiligheids
problemen aan de orde kunnen stellen. Mijn leuze 
hier was “veiligheid door participatie”, die ik belang- 
rijker acht dan papieren garanties. Die leuze geldt 
trouwens ook voor het partnerschap voor de vrede 
van de NAVO, dat probeert de voormalige tegenstan
ders te brengen tot ons niveau van transparante de- 
fensieplanning, budgettering en t.z.t. ook 
standaardisatie.

Consequenties voor Nederland 
Ons land heeft de aanpassing aan de nieuwe om
standigheden krachtig aangepakt. De landmacht 
wordt gehalveerd, de dienstplicht afgeschaft en de 
oriëntatie in belangrijke mate verschoven naar nieu
we taken. Toch worden wij geen peacekeeping leger
tje, m aar blijven uitgerust en getraind voor de eigen
lijke militaire taken. Aan de opleiding worden daar
mee nieuwe eisen gesteld en het militaire beroep 
wordt veelzijdiger maar ook gevaarlijker. Het perso
neel moet rekening houden met regelmatige plaat
sing in crisisgebieden. Dat zal altijd in multinatio
naal verband plaatsvinden, hetgeen een belangrijke 
verandering inhoudt voor het niveau van de interna
tionale bevelvoering. Tijdens de koude oorlog was 
ons legerkorps de eenheid die in de verdediging van 
Duitsland werd ingebracht en een eigen vak kreeg 
toegewezen. Thans hebben wij een gemengd Duits-

Nederlands legerkorps onder een roulerend com
mando. In Bosnië hebben wij gezien hoe een bataljon 
geheel zelfstandig moest opereren en een luitenant- 
kolonel met onverwacht grote verantwoordelijkheid 
werd opgezadeld. Voor de positie en mogelijke in
vloed van Nederland is van belang dat met een bij
drage van 2 a 3000 man men in dit soort van scena
rio’s reeds een van de belangrijke deelnemers wordt 
en dienovereenkomstig in de commandovoering zal 
worden betrokken. In dit opzicht wordt de afstand 
tussen kleinere en grotere landen in Europa dus 
minder.

Tenslotte de vraag of onze defensiebegroting vol
doende is om de veelheid van activiteiten die de drie 
krijgsmachtdelen blijven uitoefenen te financieren. 
Voorlopig is het antwoord een voorzichtig “ja”. Het is 
minister Voorhoeve gelukt om belangrijke bezuini
gingen te vinden door rationalisatie. Die moeten nog 
wel gerealiseerd worden, maar de kans daarop is rk- 
ëel. Een vraagteken blijft of de recrutering van vrij
willig dienend personeel kw antitatief en kwalitatief 
voldoende zal zijn. Dat hangt af van de arbeidsmarkt 
als geheel die zich voor defensie ook niet ongunstig 
laat aanzien. De materieelsituatie is ondanks een af
nemende investeringsquote nog goed, m aar zal bij 
dalende aantallen problemen van overhead-kosten 
kunnen geven. Dat geldt trouwens ook voor de om
vang van de staven, die bij afnemende troepensterk
te toch het merendeel van hun werkzaamheden moe
ten blijven vervullen. In vergelijking met andere 
landen komt Nederland redelijk voor den dag: on
danks drastische aanpassingen en wezenlijke bezui
nigingen blijft er een goede gevechtskracht aanwezig 
en daarmede de mogelijkheid om bij te dragen aan 
internationale crisisbeheersing.

Dr. W.F. van Eekelen is oud-m inister van Defensie 
(1986 - ‘88) en oud secretaris-generaal van de West 
Europese Unie (1989 - ‘94) en thans lid  van de Eer
ste Kam er der Staten-Generaal en Senior Research 
Fellow bij h e t Centre for European Policy Studies te 
Brussel.
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Veranderende veiligheid
Alvaro Pinto Scholtbach en G errit Valk

In de discussie over de herijking van het buitenlands 
beleid is betrekkelijk weinig aandacht besteed aan 
veiligheids-en defensiezaken. Op zich is dat ook niet 
verwonderlijk; defensie heeft in de afgelopen jaren al 
een ‘eigen’, ingrijpende herijking doorgemaakt. In 
een betrekkelijk korte periode is veel veranderd: de 
krijgsmacht is fors ingekrompen en geherstructu
reerd, er zijn snel inzetbare eenheden geformeerd 
voor deelname aan crisisbeheersingsoperaties in bre
de zin, van hum anitaire operaties tot peace-keeping 
en peace-enforcing, en het leger zal voortaan alleen 
met beroepsmilitairen worden bemand. Van alle ge
nomen maatregelen is de laatste de belangrijkste, 
omdat het als geen andere aangeeft waar het nu om 
draait: een militair apparaat waar de kwaliteit en 
niet de kwantiteit voorrang heeft gekregen. Dat is 
ook de kern van de Prioriteitennota van 1992 en van 
het beleid van het huidige kabinet; aanpassing van 
het veiligheids- en defensiebeleid aan de turbulente 
internationale situatie na de revolutie van 1989 
vergt een andere type leger: kleiner, slagvaardiger, 
m aar vooral inzetbaar. Naast de verdedigingstaak in 
het kader van de NAVO is dan ook de deelname aan 
vredes- en crisisbeheersingsoperaties als een cen
traal element van ons defensiebeleid geïntroduceerd. 
Deze tweede hoofdtaak is in de praktijk van de afge
lopen jaren de belangrijkste functie geworden van 
onze krijgsmacht.

De opgedane ervaringen met deze hoofdtaak hebben 
inmiddels allerlei vragen opgeroepen over de u it
gangspunten van de Prioriteitennota. Over het reali
teitsgehalte van het ambitieniveau - Nederland moet 
over de capaciteit beschikken om tegelijk aan vier 
vredesoperaties te kunnen deelnemen - maar vooral 
over de vraag of Nederland überhaupt wel deel moet 
nemen aan operaties van de Verenigde Naties. Ten 
aanzien van de eerste vraag kunnen we vaststellen 
dat Nederland nu al over de capaciteit beschikt om 
dat ambitieniveau waar te maken, zoals in de afgelo
pen jaren is aangetoond met de inzet van fregatten 
in het kader van de WEU-operatie in de Adriatische 
Zee, F-16’s in het kader van de NAVO-operatie D eny 
Flight boven Bosnië, met Dutchbat voor de VN-ope- 
ratie in Bosnië, met mariniers voor de operatie Sup
port Democracy in Haïti. D aarnaast is op kleinere 
schaal deelgenomen aan andere vredesoperaties, bij
voorbeeld door het uitzenden van waarnemers, hu
manitaire hulpverleners, instructeurs in het kader 
van mijnopruiming, etc. Dat neemt niet weg dat we 
op basis van de recente ervaringen, flexibeler zullen 
moeten omgaan met de geldende norm dat het perso
neel eens per anderhalf jaar voor zes maanden wordt 
uitgezonden. Afhankelijk van de specifieke taken die 
men heeft uitgevoerd, ook binnen een en dezelfde 
operatie, zal men een veel gedifferentieerder schema 
moeten hanteren.

Voor sommige eenheden die zeer zware inspannin
gen hebben of zullen moeten verrichten, zal een lan
gere periode van ‘bijkomen’ nodig kunnen blijken te 
zijn. En dat zal op zijn beurt consequenties hebben 
voor de roulatie en voor de duur van de deelname 
aan een bepaalde operatie.

De tweede, meer fundamentele vraag in veiligheids
politiek opzicht hangt nauw samen met de dramati
sche gebeurtenissen in Srebrenica. De neiging is dan 
ook groot om nee te antwoorden: de VN is niet in 
staat om complexe militaire operaties te leiden, dus 
Nederland moet nooit meer aan dergelijke operaties 
deelnemen. Operaties van een dergelijke omvang 
moeten overgelaten worden aan de NAVO of een coa
litie van gelijkgezinde landen. M aar is dat realis
tisch? Waarom heeft de NAVO niet van begin af aan 
de leiding genomen in de internationale inspannin
gen in het voormalige Joegoslavië? Simpelweg omdat 
binnen de Atlantische Alliantie geen eenduidige poli
tieke doelstelling bestond, net zoals die niet bestond 
tussen de belangrijkste lidstaten van de VN; de per
manente leden van de Veiligheidsraad die voor een 
ondubbelzinnig mandaat hadden moeten zorgen. 
Vandaar ook het mislukken van de gewapende VN- 
hulpoperatie in het voormalige Joegoslavië; het pro
beerde onverenigbare doelstellingen te combineren: 
het bieden van hulp èn het stichten van vrede. Het 
probleem is dus het mandaat, het beleid en n iet de 
institutie.

Maar de toon is gezet. De toenemende deceptie met 
VN-operaties dreigt het voorspel te worden van een 
nieuw tijdperk van non-interventionisme, van afzij
digheid, mondiale lethargie en een verlamde VN. Uit 
de ervaringen met de conflicten in het voormalige 
Joegoslavië, Somalië en Ruanda wordt nu snel de les 
getrokken dat internationale interventie zinloos is. 
Dat de politieke conditionering van deze conflicten 
en het collectieve geheugen van onderlinge etnische 
haat niet te beteugelen zijn van buitenaf. Laat staan 
structureel te repareren. Conflictpreventie wordt nu 
terecht als beste redmiddel beschouwd. Anderzijds 
wordt erkend dat het aantal conflicten binnen staten 
voorlopig groot zal blijven, en dat voor verzachting 
van humanitaire nood primair een beroep zal wor
den gedaan op de VN. Ook in militair opzicht. Ver
sterking van de Verenigde Naties is daarom onver
mijdelijk. De uitdaging is dus niet om de VN volledig 
af te schrijven, maar om te zorgen dat de VN in de 
eerste plaats over de financiële middelen beschikt 
om haar taken beter uit voeren, een beter commando 
en een betere coördinatie van vredesoperaties ont
staat, een efficiënte afstemming van de bijdragen 
van verschillende actoren, een limitering van de ge
vallen waarin inmenging in de binnenlandse aange
legenheden van een staat gerechtvaardigd is,
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alsmede een betere kanalisering van regionale bij
dragen aan de uitbouw van een mondiaal veilig- 
heidsstelsel. De opbouw van regionale militaire ca
paciteit voor crisisbeheersing, bijvoorbeeld in Afrika, 
is dus noodzakelijk, m aar zolang die niet aanwezig is 
zal de VN zelf het voortouw moeten nemen.

Voor verschillende problemen moeten verschillende 
instrum enten worden gebruikt. De intrastatelijke 
conflicten van vandaag kunnen niet voorkomen, ge
stabiliseerd of beëindigd worden met inzet van al
leen militaire middelen. In veel gevallen kunnen mi
litaire middelen de voorwaarden scheppen voor poli
tieke oplossingen, in andere gevallen zal internatio
nale interventie tot een escalatie van gewapend ge
weld leiden en tot een grotere maatschappelijke ont
wrichting. De veelzijdigheid van het veiligheidspro
bleem en de toenemende veiligheidsinterdependentie 
impliceert daarnaast dat het veiligheidsbeleid in di
verse internationale kaders gestalte moet krijgen. 
Voor problemen die de grenzen van Europa over
schrijden zullen we naar mondiale oplossingen moe
ten blijven zoeken. De afweging om wel of geen bij
drage te leveren aan internationale interventies, van 
welke organisatie dan ook, zal op het criterium van 
de effectiviteit moeten berusten. Daaraan gekoppeld 
is de vraag of het mandaat voor een dergelijke opera
tie in overeenstemming is met de politieke doelstel
lingen. Dit zal van geval tot geval plaatsvinden. Er 
zal ook een politieke afweging moeten worden ge
maakt; we beschikken immers over een beperkte ca
paciteit. Maar die politieke afweging kan niet geba
seerd zijn op een geopolitieke afbakening. Door de 
verschillende risico’s en bedreigingen in de wereld 
moet Nederland in staat zijn in internationaal ver
band een bijdrage te leveren aan een breed spectrum 
van vredebewarende en vrede-afdwingende activitei
ten. Is er sprake van een acute bedreiging van het 
eigen grondgebied of dat van de NAVO, dan zal aan 
de verdediging de hoogste prioriteit gegeven worden. 
De realiteit van de afgelopen jaren, en dat zal voorlo
pig ook zo blijven, is echter dat conflicten en span
ningen niet alleen in Europa, maar ook elders in de 
wereld, grote aandacht zullen blijven vragen.

Na de ‘Amerikaanse vrede’ is een periode van ‘labiele 
vrede’ ingetreden. De neiging is groot om de VN af te 
schrijven, de Europese Unie te laten voor wat het is - 
een politieke dwerg - en alle heil weer bij de VS te 
zoeken: ‘Amerikaanse vrede II’. Door tal van motie
ven een illusoire gedachte. Europa is gewoonweg 
niet belangrijk genoeg voor de VS om dit land eeu
wig de rekening van onze vrede te blijven betalen. 
Wij zullen zelf orde in eigen huis moeten scheppen. 
Omdat we op de VS niet kunnen blijven rekenen, en 
zeker niet met Buchanan’s aan de macht, maar ook 
omwille van het instandhouden van de transatlanti
sche relatie. De opbouw van een Europese pijler bin
nen de NAVO is niet tegenstrijdig, maar juist vol
strek t in overeenstemming met de wensen van 
Washington.

Europa wekt al ergernis bij de Amerikanen; zie de 
reactie van de krachtige Amerikaanse bemiddelaar 
Holbrooke naar aanleiding van de lakse houding van 
de Europese Unie rond het Turks-Griekse geschil in 
de Egeïsche Zee. Het aangaan van een eigen Europe
se verantwoordelijkheid inzake veiligheids-vraag- 
stukken is dus een zaak die ons als het ware terecht 
wordt opgedrongen door Washington. Wat moet dan 
gebeuren? In de eerste plaats moeten we onze aan
wezigheid in Bosnië - en met ‘ons’ bedoelen wij niet 
alleen Nederland m aar ook andere Europese landen 
- niet volledig afhankelijk stellen van de VS. Omwil
le van het vredesproces in het voormalige Joegosla
vië zouden de Europese landen ook na het voorziene 
vertrek van de Amerikanen uit Bosnië, m ilitair pre
sent moeten zijn als dat nodig blijkt te zijn.

Lokale en regionale conflicten hebben aangetoond 
een veel wijdere omgeving dan de eigenlijke conflict
haard te kunnen destabiliseren. In de vorm van 
vluchtelingenstromen, maar ook in de vorm van het 
ondergraven van de legitimiteit van en de cohesie 
binnen mondiale en regionale instituties als deze 
niet in staat blijken te zijn effectief te kunnen optre
den. De oorlog in het voormalige Joegoslavië heeft 
weliswaar de veiligheid in Europa niet direct be
dreigd, het heeft wel de politieke samenhang binnen 
de NAVO aangetast. Het heeft ook aangetoond dat 
de Europese Unie thans niet bij machte is om een 
buitenlands beleid te voeren. Eind m aart begint de 
Intergouvernementele Conferentie van de EU. Een 
van de onderwerpen van discussie is de versterking 
van het zogenaamde Gemeenschappelijk Buiten
lands- en Veiligheids-beleid. De discussie zal zich 
richten op institutionele zaken. Of de EU daadwer
kelijk ooit een politieke macht zal worden zal blijken 
uit haar optreden, in de eerste plaats in het voorma
lige Joegoslavië.

Alvaro Pinto Scholtbach en Gerrit Valk zijn respec
tievelijk beleidsmedewerker en lid  van de Tweede- 
Kamerfractie PvdA.
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Defensie: meer dan ooit instrument van 
buitenlands beleid?

Theo van den Doe/

Tot 1991, toen de wereld er nog betrekkelijk overzichtelijk uitzag, was de hoofdtaak van de Nederlandse 
krijgsm acht geheel gebaseerd op de Oost-West verhoudingen. D it betekende in de praktijk  dat Nederland 
een geloofwaardige m ilitaire bijdrage leverde aan de NAVO, h e t plechtanker voor de Nederlandse veilig
heidspolitiek. De NAVO was door zijn geïntegreerde m ilitaire structuur de enige politiek-m ilitaire organi
satie die tegenwicht kon bieden tegen h e t Warschaupact en vervulde de hoofdrol in h e t concept van con
flictpreventie. Zo lang de Westerse verdediging geloofwaardig bleef, zo was men van mening, zou de Sov- 
jet-U nie ook n ie t worden uitgedaagd om een m ilitair conflict m et h e t Westen aan te gaan. De geloofwaar
digheid van de Westerse verdediging lag verankerd in h e t NA VO-concept van de flexible response. D at 
concept kwam  er op neer dat naast conventionele middelen (tanks, artillerie, infanterie, gevechtsvliegtui
gen, fregatten) men ook bereid was om kernwapens in te zetten. De noodzaak voor kernwapens was er 
omdat de NAVO ten opzichte van h e t Warschaupact op conventioneel gebied sterk  in de m inderheid was. 
De kernw apens vervulden decennia lang een doorslaggevende rol in h e t m achtsevenwicht tussen Oost en 
West. A l diegenen die eind jaren zeventig en begin jaren tachtig tegen de plaatsing van de kruisvluchtw a- 
pens in West-Europa waren, ondermijnden daarmee één van sterkste pijlers van h e t Westerse veiligheids
beleid. N ie t alleen naïef, maar ook levensgevaarlijk.

A anpassing veiligheidsbeleid
De wapenbeheersingsakkoorden, zowel op het gebied 
van de conventionele wapens (CSE) als op het gebied 
van de kernwapens (INF, START I en II), en de in- 
schrompeling van de Sovjet-Unie zorgden er voor, 
dat behalve het veiligheidsbeleid ook de taken en 
middelen van de NAVO-strijdkrachten moesten wor
den aangepast. In Nederland werd in de Defensieno
ta  1991 hiertoe een eerste aanzet gegeven. Dit betrof 
voornamelijk land- en luchtmacht, immers alleen de 
middelen van deze krijgsmachtdelen moesten vol
gens het CSE-verdrag worden verminderd. De inkt 
van de Defensienota was nog maar nauwelijks droog 
toen het ontbindingsproces in de Sovjet-Unie zich 
versneld voortzette. Het uiteenvallen van deze mili
taire grote mogendheid, inclusief het volledig terug
trekken van haar troepen uit Oost-Europa, beteken
de een grondige verandering van het veiligheidspoli
tieke landschap. Redenen om het veiligheids- en de
fensiebeleid opnieuw bij te stellen. De paraatheid, of 
anders gezegd de directe inzetbaarheid van militaire 
eenheden in volle vredestijd werd minder urgent. De 
directe dreiging vanuit het Oosten was verdwenen.

De nieuwe vijand: instabiliteit 
M aar het einde van de bipolariteit bracht ook nieu
we gevaren met zich mee. Het wegvallen van de 
communistische ideologie als politiek bindmiddel en 
de ontbinding van het Sovjet Rijk vormden de basis 
voor nieuwe instabiliteit. Niet meer het communis
me, m aar de implosie van staten zou de ‘nieuwe vij
and’ van het Westen worden. De volkenrechtelijke 
onaantastbaarheid van de territoriale integriteit (VN 
Handvest art. 2, lid 4) en de nationale soevereiniteit 
van staten (VN Handvest art. 2, lid 7) werd ter dis
cussie gesteld. D aar w aar de volkerenorganisatie 
zich nog passief had opgesteld bij de moordpartijen 
in Cambodja en Uganda, zag zij een nieuwe rol in de 
bescherming van de Koerden in Noord-Irak en de

bevolking van Somalië.

In de Prioriteitennota (1993) werd op deze nieuwe 
situatie ingespeeld. De nota vormde een breuk in het 
naoorlogse defensiebeleid. Het betrof niet alleen de 
grootste naoorlogse reorganisatie en inkrimping van 
de krijgsmacht (o.a. een halvering van de sterkte 
van de landmacht), m aar ook een forse wijziging in 
het takenpakket. De hoofdtaak van de Nederlandse 
krijgsmacht zou niet alleen meer bestaan uit de ver
dediging van het eigen en het NAVO-grondgebied, 
maar voortaan zouden alle eenheden ook voor vre
desoperaties inzetbaar moeten zijn. Daarbij werd ook 
het einde van de actieve dienstplicht ingeluid. Im
mers de parlementaire praktijk had ertoe geleid dat 
dienstplichtige soldaten uitsluitend op basis van vrij
willigheid zouden deelnemen aan vredesoperaties.
Nu de deelname aan dergelijke operaties tot één van 
de hoofdtaken van het defensiebeleid werd verheven, 
kon men de uitvoering van die taak niet laten afhan
gen van de vrijwilligheid van dienstplichtigen. De 
‘actieve dienstplicht’ komt dan in het najaar te ver
vallen. Op dat moment bestaat de krijgsmacht dan 
volledig uit vrijwillig dienend personeel.

De Prioriteitennota kwam tot stand in een periode 
waarin het geloof in de kracht van internationale or
ganisaties toenam en de euforie van de ommekeer in 
Oost-Europa nog niet geheel was weggeëbd. Inmid
dels weten we wel beter. Van de ambitieuze ‘Agenda 
voor de Vrede’ van de secretaris-generaal van de VN 
Boutros Ghali, is nog niet veel terecht gekomen. Het 
klassieke concept van peace-keeping, waarbij militai
re eenheden licht bewapend werden uitgerust, is 
achterhaald. De VN, als internationale organisatie, 
kan geen complexe militaire operaties leiden. De po
litieke stroperigheid en de bureaucratie maken haar 
daartoe ongeschikt. Ook Nederland heeft inmiddels 
zijn leergeld betaald.
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Srebenica was niet het falen van Dutchbat maar het 
falen van de internationale gemeenschap, de Vere
nigde Naties voorop.

Instrum en t van buitenlands beleid
Nu de deelname aan vredesoperaties eveneens tot 
hoofdtaak is verheven, kan Nederland een eigen af
weging maken of' het wel of niet aan militaire opera
ties wil meedoen, Voor 1991 was zo’n afweging nau
welijks mogelijk omdat bondgenootschappelijke ver
plichtingen die verhinderden. Alle middelen waren 
primair bestemd voor de verdediging van het eigen 
en NAVO-grondgebied. Die situatie is nu grondig 
veranderd. Inzet van de krijgsmacht als verlengstuk 
van buitenlands beleid (handhaven internationale 
rechtsorde, bevorderen mensenrechten, stabiliteit 
enz.) behoort nu wel tot de mogelijkheden. Maar de 
deelname van Nederland aan vredesoperaties dient 
wel gebaseerd te zijn op heldere politieke afwegin
gen, waarbij we onze rol als klein land niet moeten 
overschatten. Uitzending van militairen moet met de 
grootste zorgvuldig geschieden. Het risico van over- 
reactie moet worden vermeden. Te snelle besluitvor
ming kan er toe leiden dat een operatie vastloopt en 
eindigt in een mislukking. Om het gehele politieke 
besluitvormingsproces omtrent uitzending van mili
tairen te structureren heeft de regering enige maan
den geleden twaalf aandachtspunten opgesteld. Uit 
die aandachtspunten zijn voor de VVD drie rand
voorwaarden te formuleren: het Nederlandse belang, 
de militaire uitvoerbaarheid en het maatschappelijk 
draagvlak.

Randvoorwaarden bij deelname
Voordat de regering besluit om militairen aan een 
vredesoperatie deel te laten nemen zal zij eerst de 
politieke wenselijkheid moeten aantonen. Die wense
lijkheid wordt bepaald door het Nederlandse belang. 
In de meeste gevallen wordt hiervoor bij vredesope
raties naar de handhaving van de internationale 
rechtsorde verwezen. Nederland als klein land en 
handelsnatie is immers gebaat bij een stabiele we
reld. Maar die constatering op zich is onvoldoende. 
Onze militaire mogelijkheden zijn beperkt. We kun
nen niet de lasten van de gehele wereld op onze 
schouders nemen. Nederland is ook geen Europese 
grootmacht. Duidelijk zal moeten worden gemaakt 
waarom juist Nederland hier een speciale verant
woordelijkheid heeft. Bij de beoordeling van de mili
taire haalbaarheid staat de succesvolle uitvoering 
van de operatie voorop. Doorslaggevend zou hier 
moeten zijn of daarmee ook de politieke doelstelling 
kan worden gehaald. Als we als voorbeeld nemen het 
‘safe area concept’ in Bosnië, dat uitging van de be
scherming van de moslimbevolking door de VN, dan 
had de conclusie van begin af aan moeten zijn dat dit 
alleen met de inzet van grondtroepen niet mogelijk 
was. Militairen stenen laten bakken zonder klei, zo
als in Srebenica het geval was, gaat nu eenmaal 
niet.

In zo’n geval dient de politieke discussie zich niet 
alleen te beperken tot de Nederlandse bijdrage, maar 
dient het gehele politiek-militaire concept onderdeel 
hiervan te zijn. Daarbij is het essentieel met welke 
landen direct wordt samengewerkt. Een moeilijk 
karwei moet niet alleen door Nederland worden op
geknapt, maar gezamenlijk met één of meerdere lan
den die ook enig politiek gewicht in de schaal leggen. 
De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, m aar ook 
Duitsland komen hiervoor het eerst in aanmerking. 
Wanneer de troepensamenstelling in de enclave Sre
benica uit één van deze landen had bestaan was de 
enclave waarschijnlijk nooit gevallen.

Maar de politieke beoordeling van de militaire u it
voerbaarheid is niet eenvoudig. Met de deelname 
van Nederlandse troepen aan een vredesoperatie 
draagt de regering immers het merendeel van haar 
bevoegdheden aan de betreffende internationale or
ganisatie over. Na de bevelsoverdracht heeft de rege
ring geen directe invloed meer op de inzet van de 
eenheden en het verloop van de missie. Ze kan dan 
alleen nog maar beslissen de troepen terug te halen. 
Regering en parlement moeten bij de beslissing over 
uitzending zich daar goed van bewust zijn. Neder
land moet zich dan ook n iet bij voorbaat achter de 
conclusies van internationale organisaties scharen. 
Een eigen analyse van een conflict en de noodzaak 
tot militaire inmenging, is een nationale verantwoor
delijkheid. Op dit punt moeten we ons niet achter de 
rug van de VN willen verschuilen. Is eenmaal tot 
deelname besloten dan dient men ook over een exit 
strategy te beschikken. Immers, de omstandigheden 
tijdens een missie kunnen zich dramatisch wijzigen. 
Wanneer men niet vooraf de eigen grenzen van de 
militaire deelname heeft bepaald, loopt men het ge
vaar in een moeras te geraken.

Militaire eenheden moeten opereren in een duidelij
ke commandostructuur. Maar alleen dat is niet vol
doende. Van belang is ook dat de betreffende organi
satie in staat is de operatie succesvol te leiden. Een 
duidelijke commandolijn die is gekoppeld aan een 
stroperige politieke structuur, leidt ook tot niets. De 
dubbele sleutel voor de inzet van het luchtwapen, zo
als die in Bosnië werd gehanteerd, was m ilitair ge
zien een ramp.

Voor een breed maatschappelijk draagvlak is het 
noodzakelijk dat duidelijk wordt gemaakt welke poli
tieke en morele belangen op het spel staan en waar
om Nederland moet meedoen. Draagvlak, zo leert de 
praktijk, is sterk gekoppeld aan de gevaren die men 
loopt. Hoe groter echter de belangen des te meer risi
co is acceptabel. Het spreken over ‘aanvaardbaar’ ri
sico of ‘verantwoord’ risico is verhullend taalgebruik, 
waarmee de politieke besluitvorming niet is gediend. 
De praktijk van alledag in het voormalige Joegosla
vië heeft aangetoond waarom.
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Nederland moet zijn invloed in internationale orga
nisaties niet overschatten. Het is daarom van groot 
belang dat in het geval dat een behoorlijke militaire 
bijdrage wordt geleverd ook de Nederlandse stem 
wordt gehoord. Cruciale beslissingen tijdens de uit
voering van een vredesoperatie waarbij Nederlandse 
militairen direct zijn betrokken, kunnen niet geno
men worden zonder dat men Nederland hierover 
heeft geconsulteerd. Kan die garantie vooraf niet 
worden gegeven dan dient dit mee te worden gewo
gen in de omvang en soort eenheden die Nederland 
ter beschikking stelt.

Eigen m ilitaire capaciteit voor de VN?
Een eigen VN-leger in de vorm van een standing  
force, zoals dat in het VN-Handvest (art. 43) was 
voorzien, is niet haalbaar gebleken. Het Generale 
S taf Comité, dat de Veiligheidsraad inzake militaire 
aangelegenheden moest adviseren, heeft vanaf de 
oprichting van de VN nooit gefunctioneerd. Naar 
aanleiding van de massamoorden in Ruanda deed 
vorig jaar de heer Koffe Annan, de speciale adviseur 
voor vredesoperaties van Boutros Ghali, de uit
spraak dat hij met 5000 blauwhelmen het drama in 
Ruanda had kunnen voorkomen. Een stelling die na
tuurlijk nooit kan worden bewezen. De minister van 
Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo kwam toen 
met het idee om een VN-brigade op te richten. Overi
gens een oud idee dat al in een eerder stadium niet 
levensvatbaar was gebleken. De W D  ziet ook geen 
reden om dit oude paard weer van stal te halen. Bo
vendien lost het niets op. Het draait immers in de 
eerste plaats niet om de vraag of de middelen be
schikbaar zijn, m aar vooral om de vraag of de politie
ke wil tot handelen er is. De kern van de zaak is of 
de permanente leden van de Veiligheidsraad bereid 
zijn om troepen in te zetten. In situaties waarin de 
Veiligheidsraad het noodzakelijk vindt om in te grij
pen zullen de leden die daar belang bij hebben zelf 
troepen ter beschikking stellen. Indien het tegen 
hun belangen indruist zullen zij ook tegen de inzet 
van een VN-brigade zijn. Daarbij speelt ook nog mee, 
dat een zelfstandige inzet van zo’n brigade militair 
gezien niet veel voorstelt en slechts van korte duur 
kan zijn. De leden van de Veiligheidsraad zullen dan 
toch snel zelf moeten bijspringen. Daarnaast zijn er 
nog vele praktische problemen zoals recrutering, op
leiding, training, uitrusting en bewapening, finan
ciering en het noodzakelijke luchttransport. De op
richting van zo’n brigade is ook niet in het belang 
van de kleinere lidstaten. Immers het gaat voorbij 
aan de directe verantwoordelijkheid en betrokken
heid van de leden van de Veiligheidsraad zelf. Het 
zal de kloof in de Veiligheidsraad tussen retoriek en 
realiteit alleen m aar verbreden en de scheiding tus
sen bevoegdheid en verantwoordelijkheid vergroten. 
De oprichting van zo’n brigade is ook u it dat oogpunt 
ongewenst. Voor de klassieke vredesoperaties kun
nen de VN gebruik maken van het United Nations 
Standby Arrangem ent System  (UNSAS) waaraan 
Nederland ook bijdraagt.

Voor andere operaties zal de VN geen eigen 
capaciteit moeten ontwikkelen, m aar een beroep 
moeten doen op gelijkgezinde landen zoals tijdens de 
Golfcrisis het geval was, dan wel op regionale orga
nisaties zoals in het geval van de IFOR-operatie in 
Bosnië.

Bijsturing Prioriteitennota noodzakelijk?
De taken en middelen van de krijgsmacht zijn vast
gelegd in de Prioriteitennota van 1993. Een nota 
waarvan de opstellers nog heilig geloofden in de 
kracht van de Verenigde Naties. Kwaliteit ging voor 
kwantiteit. Bij de toedeling van de middelen ging 
men uit van klassieke vredesoperaties. De praktijk is 
echter anders. Het aantal intra-statelijke conflicten 
neemt toe. Middelen en technieken moeten daarop 
worden aangepast. Ook moet rekening worden ge
houden met een veranderende opstelling van Rus
land. Het wordt hoog tijd dat niet alleen naar het pa
rate bestand in vredestijd wordt gekeken, m aar ook 
naar het regeneratievermogen van de krijgsmacht. 
Dit laatste aspect heeft nauwelijks de afgelopen ja- 
ren de aandacht gekregen. Kortom, bijstelling van 
het defensiebeleid is noodzakelijk.

Tot slot
De Nederlandse krijgsmacht maakt de grootste na
oorlogse reorganisatie door. Tegelijkertijd wordt zij 
ingezet in een totaal andere situatie dan voorheen. 
Zekerheid is veranderd in onzekerheid. De krijgs
macht is meer dan ooit een instrum ent van buiten
landse politiek geworden. Nederland kan in tegen
stelling tot de periode van de Koude Oorlog een zelf
standige keuze maken - wanneer en in welke situa
tie - men de krijgsmacht wil inzetten. In welke orga
nisaties en onder welke condities heb ik hiervoor uit
eengezet. De nieuwe situatie stelt ook eisen aan de 
omgang tussen politiek en krijgsmacht. Het perso
neel van de krijgsmacht moet er van op aan kunnen 
dat regering, parlement en bevolking achter hun 
missie staan. Dat betekent ook dat de regering hier
voor de condities moet scheppen. Een toereikend 
budget is hiervoor de eerste vereiste. Wat de W D  
betreft is er een einde gekomen aan de bezuinigin
gen op defensie. Naast goed materieel is ook goed op
geleid personeel een vereiste. Defensie moet op dat 
punt geen water in de wijn doen. Dat betreft zowel 
de selectie als ook de militaire opleiding van het per-
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De VN als vredeshandhaver en de 
Nederlandse bijdrage daaraan

Rob Zaagm an

De VN: m ondiale organisatie voor internationale  
vrede en veiligheid
Vijftig jaar geleden werden de Verenigde Naties 
(VN) opgericht voor het handhaven van de interna
tionale vrede en veiligheid. Vooral na het einde van 
de Oost-Westtegenstelling werd de VN via de Veilig
heidsraad (VR) bijzonder actief op het gebied van 
vredeshandhaving, en nam het aantal VN-vredes- 
operaties sterk toe, inclusief operaties waarbij (mili
taire) dwangmaatregelen toegepast konden worden 
(Hoofdstuk Vil van het Handvest). De laatste tijd 
echter staat de rol van de VN als vredeshandhaver 
sterk onder druk, en rijst de vraag in hoeverre de 
VN nog een rol van betekenis kan spelen bij het be
waren en bevorderen van de internationale vrede en 
veiligheid. Er zijn mensen die vinden dat de VN zich 
verre moet houden van vredesoperaties van enige 
omvang, zeker indien het gaat om operaties waarbij 
militaire dwangmaatregelen aan de orde zijn, omdat 
zij daartoe organisatorisch noch politiek in staat zou 
zijn. Regionale organisaties als de NAVO of ad-hoc- 
coalities van de ‘able and willing’ zouden dergelijke 
operaties moeten uitvoeren. In Nederland gaan 
stemmen op die uiterste terughoudendheid bepleiten 
ten aanzien van deelname aan toekomstige 
VN-operaties.

In hoeverre is de volkerenorganisatie inderdaad aan 
het eind van haar vermogen om mede vorm te geven 
aan de internationale vrede en veiligheid? Dient zij 
de taak waarvoor zij in het leven is geroepen op te 
geven? Moet Nederland in de toekomst bij voorkeur 
m aar niet in VN-verband aan vredesoperaties deel
nemen? Het antwoord op deze vragen moet ontken
nend luiden.
Voorop staat dat er geen alternatief voor de VN is.
Zij is de enige organisatie waarin het mondiale palet 
aan kwesties betreffende de internationale vrede en 
veiligheid besproken en aangepakt kan worden. De 
VN heeft qualitate qua een wereldwijde blik met 
aandacht voor alle landen en regio’s, terwijl staten 
begrijpelijkerwijs een veel beperkter blikveld heb
ben. Voor de armere delen van de wereld is er geen 
andere instelling die zich met enige kans op succes 
om hun veiligheidsproblemen zou kunnen of willen 
bekommeren. Hun eigen (sub)regionale organisaties 
zijn daartoe vooralsnog niet in staat. Ten slotte is de 
VN door de omvang en diversiteit van haar ledental 
wel aanvaardbaar als externe derde partij die actief 
zou kunnen worden in een geschil, waar staten of re
gionale organisaties dat vaak niet zijn. Om deze re
denen mag de VN zich niet terugtrekken als belang
rijke speler op het veld van de internationale vrede 
en veiligheid.

M ogelijkheden en beperkingen van de VN  
Wel dient de VN dan geloofwaardig te zijn. H aar 
woorden moeten indruk maken en dienen gevolgd te 
worden door adequate daden. De lidstaten en pri
mair de (permanente) leden van de Veiligheidsraad 
(VR) dienen dan wel de noodzakelijke politieke wil 
tot voldoende daadkracht op te brengen. Het zijn im
mers de lidstaten die bepalen of de VN een bepaalde 
crisis zal aanpakken en zo ja, hoe en met welke mid
delen. De SGVN zal uiteraard de aandacht van de 
VR vragen voor crises en voorstellen doen hoe deze 
aan te pakken. Maar het is de Raad die deze voor
stellen moet omzetten in besluiten en daden. D aar 
zit dan ook meestal het probleem wanneer er sprake 
is van besluiteloos dralen door de VN. Dit is echter 
niet iets dat alleen de VN aankleeft: elke internatio
nale (veiligheids)organisatie heeft daarmee te ma
ken, en zeker geldt dat voor ad-hoc-coalities die im
mers alleen maar gebaseerd zijn op de wilsovereen
stemming van staten. Omgekeerd is trouwens ook de 
kritiek te horen dat de VR te gemakkelijk tot een 
vredesoperatie besluit zonder zich voldoende te be
kommeren om de uitvoerbaarheid van het m andaat 
of de beschikbaarheid van middelen.

Als de VR tot een operatie besloten heeft en daarvoor 
de behoefte aan troepen en materieel heeft vastge
steld, zullen de lidstaten tijdig voldoende middelen 
moeten fourneren. Ook daar ontstaan vaak proble
men. Voor een als moeilijk en riskant bekend staan
de operatie zoals die in Rwanda (1994) had de VN te 
kampen met een chronisch gebrek aan troepen en 
kwam deze te laat om de massaslachtingen te voor
komen. Ook al is het duidelijk dat de kans op succes
volle crisisbeheersing groter is naarm ate er in een 
vroeger stadium kan worden opgetreden, de stap 
van early warning naar early action is niet 
vanzelfsprekend.

Om de reactietijd van de VN te verkorten, is op voor
stel van de SGVN (“Agenda for Peace”, 1992) het 
zgn. United Nations Standby Arrangements System 
(UNSAS) opgezet, een database met gegevens over 
de troepen die VN-lidstaten eventueel bereid zouden 
zijn te leveren ten behoeve van VN-vredesoperaties. 
Het systeem is echter nog te traag. De inzet van deze 
nationale UNSAS-eenheden behoeft in elk concreet 
geval altijd nog (terecht) de instemming van de be
trokken staat. Ook VN-lidstaten zijn met ideeën ge
komen. Nederland opperde in september 1994 de 
mogelijkheid van een snel inzetbare, permanente 
VN-brigade. De bedoeling daarvan is dat de Veilig
heidsraad (niet de SG!) een eigen instrum ent krijgt 
om, wanneer hij besloten heeft een vredesoperatie in

april 1996 • 15



Defensie

een crisisgebied te ondernemen, daar snel een VN- 
presentie te ontplooien die in afwachting van de 
‘echte’ vredesmacht een vroegtijdige uitbarsting of 
escalatie van geweld in de kiem kan smoren. Dene
marken streeft naar de oprichting van een snel in
zetbare, multinationale UNSAS-brigade (ook Neder
land werkt daaraan mee). Een recente Canadese stu
die stelde voor een permanent militair hoofdkwartier 
aan het VN-Secretariaat toe te voegen dat de voorbe
reidende planning van operaties moet verzorgen en 
ook de kern kan vormen van een snel inzetbare voor- 
hoedemacht ter voorbereiding van de ontplooiing 
van een ‘echte’ vredesmacht.

Al wordt er dus hard gewerkt aan verbeteringen, het 
blijft van belang dat de VN en haar lidstaten reke
ning houden met de mogelijkheden en de beperkin
gen van de organisatie. Het is verstandig om opera
ties zoals de huidige in Bosnië-Hercegovina, waar 
een implementatiemacht van 60.000 mensen op
treedt, of zoals Desert Storm, over te laten aan een 
coalitie van de ‘able and willing’. Dit zijn zodanig 
grootschalige operaties dat de VN de operationele en 
logistieke organisatie niet aan zou kunnen, ook niet 
wanneer de bovenvermelde versterkingen plaats 
hebben gevonden.

M aar tussen dat soort grote enforcement-operaties 
en de traditionele Hoofdstuk-VI-operatie ligt nog een 
groot overgangsgebied waar de VN wel degelijk met 
succes actief kan zijn, zoals trouwens in het recente 
verleden gebleken is. Een m arkant voorbeeld is de 
brede vredesoperatie die in Cambodja heeft plaatsge
vonden, m aar ook in Haïti, El Salvador, Mozambique 
en Namibië zijn aansprekende resultaten geboekt.1 
In voormalig Joegoslavië is trouwens ook weer een 
VN-operatie gestart, nl. de 5000 man sterke United 
Nations Transitional Authority for Eastern Slavonia, 
Baranja and Western Sirmium (UNTAES) met zowel 
een militaire taak (o.a. toezicht op de demilitarisatie 
van de regio, bijdragen aan stabiliteit en veiligheid) 
als een civiele taak (o.m. toezicht op de oprichting 
van een politiemacht en een civiele administratie, de 
opvang van vluchtelingen, en het houden van ver
kiezingen). Het militaire mandaat van UNTAES valt 
weliswaar onder Hoofdstuk VII m aar dwangmaatre
gelen zijn alleen toegestaan ten behoeve van de ei
gen veiligheid.

De VN en haar lidstaten zullen wel de wil en het 
vermogen moeten tonen om te leren van voorbije 
operaties. De (vrij jonge) lessons /earaecZ-eenheid 
vredesoperaties van het VN-Secretariaat is bezig 
met een grondige analyse van enkele vredesopera
ties; de eerste analyse (van de Somalië-operatie) met 
aanbevelingen is inmiddels aan de SGVN aangebo
den. Een aantal van de vragen die in deze analyses 
aan de orde komen, zijn ook gesteld door de

Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie 
in hun adviesaanvraag betreffende vredesoperaties, 
die zij in de zomer van 1995 bij de Adviesraad Vrede 
en Veiligheid (AW) hebben ingediend.

Een zo’n vraag betreft het type m andaat dat de VN 
aan een vredesoperatie zou kunnen geven. Het ka
rakter van vredesoperaties heeft ingrijpende wijzi
gingen ondergaan en kent nu een veel grotere diver
siteit. Het type van de klassieke VN-vredesoperatie 
komt steeds minder voor, nl. die operaties waarin 
onpartijdige VN-troepen opereren met instemming 
van de betrokken partijen op een bestandslijn in een 
conflict tussen staten, en alleen geweld mogen ge
bruiken wanneer dat voor zelfverdediging nodig is.
In plaats daarvan heeft de VN meer en meer te ma
ken gekregen met conflictsituaties binnen staten 
waarin de partijen en scheidslijnen niet altijd even 
duidelijk zijn. Operaties zijn voorts niet meer zuiver 
militair van karakter, m aar omvatten vaak ook poli
tieke inspanningen, humanitaire hulp en economi
sche wederopbouw; de onderlinge afstemming van de 
verschillende aspecten van dergelijke vredesopera
ties is een probleem apart. Vredeshandhaving in de
ze intra-statelijke conflicten is aanmerkelijk com
plexer en houdt grotere risico’s in voor de VN-mili- 
tairen dan het geval was in het klassieke patroon.
De voorbeelden Somalia en Joegoslavië spreken 
boekdelen.

Een bijzonder probleem voor de VN is het feit dat in 
mandaten een vermenging kan optreden van Hoofd
stuk VI en Hoofdstuk VII van het VN-Handvest (zie 
bijvoorbeeld de mission creep bij UNPROFOR). De 
vraag is opgekomen of in de toekomst alleen nog 
m aar ‘klassieke’ vredesoperaties opgezet moeten 
worden (Hoofdstuk VI) of dat een gemengd mandaat 
op zichzelf wel functioneel zou kunnen zijn, als het 
maar uitgevoerd zou worden met toereikende midde
len en een aangepast operationeel concept. Een inte
ressante vernieuwing in de praktijk was bijvoorbeeld 
de oprichting van de zwaarder bewapende Rapid Re- 
action Force, die UNPROFOR in staat moest stellen 
haar mandaat uit te voeren: “een extra operationele 
optie tussen een “krachtig protest en luchtaanval
len.’2 In Haïti is weer een ander model toegepast.
Een internationale ad-hoc-coalitie schiep daar op ba
sis van een mandaat van de Veiligheidsraad door 
middel van een Hoofdstuk VlI-operatie de juiste om
standigheden voor de klassieke vredesoperatie 
UNMIH-II.
Deze en andere vragen verdienen een snelle beant
woording, want ze zijn essentieel voor de toekomst 
van vredesoperaties. Ze zijn ook van belang voor de 
beoordeling van eventuele Nederlandse deelname 
aan vredesoperaties.

Zie bijvoorbeeld enkele bijdragen in Donald C.F. Daniël en Bradd C. Hayes (Eds,), Beyond TraditionalPeacekeeping  
(MacMillan, Houndmills/London 1995).
Zie Dick Leurdijk, "De 'Rapid Reaction Force'. verlengstuk van UNPROFOR's 'peacekeeping'-missie en model voor de 
toekomst"", in: Internationale Spectator, Vol. 59, No. 70(1995), pp. 546-550 op p. 548.
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N ederlandse deelnam e aan vredesoperaties 
De Nederlandse beginselbereidheid om deel te ne
men aan vredesoperaties is verwoord in onder meer 
de Prioriteitennota van het Ministerie van Defensie, 
de Herijkingsnota en de evaluatie van de veiligheids
situatie die als supplement is gevoegd bij de Memo
rie van Toelichting bij de Defensiebegroting voor 
1996. Zij blijkt ook uit de omvang van de daadwerke
lijke Nederlandse deelname: in totaal zijn er op het 
ogenblik ongeveer 2800 Nederlandse militairen ac
tief in vredesoperaties, waarvan het leeuwedeel in 
voormalig Joegoslavië, nl. ongeveer 2500 (waarvan 
2100 aan de NAVO-geleide implementatiemacht 
IFOR).

Waarom eigenlijk deze Nederlandse deelname? Daar 
zijn twee algemene redenen voor. Ten eerste is een 
relatief klein land als Nederland zeer gebaat bij een 
geordende, vreedzame internationale omgeving. Het 
is daarom in hot Nederlandse belang om bij te dra
gen aan vredesoperaties en aan het goed functione
ren en geloofwaardig optreden van de VN en andere 
internationale instellingen die het kader vormen 
voor onze veiligheid. Ten tweede is er ook een meer 
morele grondslag voor de Nederlandse deelname aan 
vredesoperaties, overwegingen van humanitaire 
aard, hulpvaardigheid, mededogen en solidariteit 
spelen ook mee.

Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat Nederland zo
m aar aan elke mogelijke vredesoperatie mee moet 
doen. Ten eerste is dat onmogelijk omdat de midde
len beperkt zijn. Ten tweede en belangrijker vanuit 
principieel en politiek oogpunt: er kunnen redenen 
zijn, die deelname aan een bepaalde operatie niet of 
minder wenselijk maken. Daarom is telkens een 
zorgvuldige afweging nodig. Op 28 juni 1995 hebben 
de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defen
sie de Tweede Kamer een notitie aangeboden over 
het zgn. toetsingskader voor uitzending van militai
re eenheden ten behoeve van crisisbeheersingsopera
ties (daarbij inbegrepen maar niet uitsluitend VN- 
operaties). Eind november 1995 is dit kader voor
werp van overleg geweest tussen de Ministers en de 
Tweede Kamer,1

Het toetsingskader bevat veertien politieke en mili
taire aandachtspunten. Het gaat niet om criteria 
w aaraan een vredesoperatie moet voldoen voordat 
Nederland eraan deel gaat nemen en het is al hele
maal niet zo dat Nederland vanzelfsprekend deel zal 
nemen als aan elk van de punten is voldaan. Voorop 
staat nl. dat de uitzending van Nederlandse eenhe
den in het kader van vredesoperaties geen automa
tisme is en dat het de Nederlandse regering is die, 
van geval tot geval, beslist over de deelname van ons 
land aan internationale operaties.

Het verslag is gepubliceerd als Kamerstuk 23 591, 
591, Nr. 5.

De andere politiek relevante aandachtspunten 
komen op het volgende neer. Uitzending van Neder
landse militairen geschiedt op grond van Nederland
se belangen en/of de bevordering van de internatio
nale rechtsorde en dient in overeenstemming te zijn 
met het volkenrecht. Zij geschiedt bij voorkeur op 
basis van een mandaat van de VN of van een andere 
internationale organisatie. Het moet een duidelijk 
mandaat zijn, dat onder meer de politieke en militai
re doelstellingen van de operatie in algemene zin 
moet bevatten. Deze doelstellingen moeten ook haal
baar geacht worden. De einddatum van de Neder
landse betrokkenheid moet voor het begin van de 
Nederlandse deelname bekend zijn. Het moet in be
ginsel om een multinationale operatie gaan en er 
moet in Nederland voldoende politiek en maatschap
pelijk draagvlak voor deelname bestaan. U iteraard 
zijn de risico’s voor het uit te zenden personeel ook 
een factor van primair belang bij de besluitvorming 
over eventuele Nederlandse deelname aan 
vredesoperatie.

Het toetsingskader is geen catechismus die antwoord 
geeft op alle vragen. Wel geeft het een zodanige 
structurering aan de besluitvorming door de rege
ring en het overleg tussen de regering en het parle
ment, dat de uitzending van Nederlandse militairen 
in een concreet geval politiek en militair verant
woord zal zijn.

A fslu iting
De kritische discussie over de rol van de VN als vre- 
deshandhaver is welkom, want er komen essentiële 
vragen aan de orde, waarop een antwoord moet ko
men. Uiteindelijk dient deze discussie zo de verbete
ring en de versterking van de organisatie der Vere
nigde Naties als een het instrum ent waarmee de in
ternationale statengemeenschap assistentie kan ver
lenen aan staten in conflict en hun bevolkingen.

Drs. R. W. Zaagman is  am btenaar op h e t M inisterie 
van Buitenlandse Zaken. H ij schreef d it artikel op
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Een veiligheidsidentiteit in het Europese 
veiligheidsbeleid

G.D. Tinho/t

In  de discussie over h e t Nederlandse veiligheidsbeleid richt de aandacht zich de laatste tijd  voornamelijk 
op de herstructurering van de krijgsm acht en aanpassing van de Prioriteitennota van 1993. Daarbij 
wordt uitgegaan van deelname aan internationale activiteiten binnen de bekende huidige structuren. D it 
hele debat gaat echter voorbij aan een wezenlijk elem ent van h e t Nederlandse veiligheidsbeleid, d.i. de 
ontw ikkeling van een eigen veiligheidsidentiteit. Aan deze veiligheidsidentiteit kan slechts vorm gegeven 
worden op Europees niveau. De discussie zou over de vorm en inhoud van een (pan) Europese veilig
heidsidentiteit moeten gaan waarbij er heroriëntatie op de toekom st van de veiligheid van Europa plaats 
dient te vinden.
In deze aanzet tot h e t denken over een Europese veiligheidsidentiteit za l ik  beginnen door een korte 
schets te geven van potentiële bedreigingen voor Europa. Vervolgens zal h e t verhaal zich toespitsen op 
M idden- en Oost-Europa en de positie van deze regio in een gemeenschappelijk Europees veiligheidsbe
leid. De institutionele aspecten van een Europees veiligheidsbeleid worden in de volgende paragraaf aan 
de orde gesteld, gevolgd door een beschouwing over de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten op 
dit terrein. A fslu itend zullen de CDA en CDJA prioriteiten aangestipt worden, gevolgd door een conclusie 
van h e t gehele verhaal.

Potentiële bedreigingen
In analyses van de veiligheidsbedreigingen van 
(West-)Europa blijkt over het algemeen overeen
stemming over de oorsprong van deze bedreigingen. 
Het gevaar van de ontwikkelingen in Midden- en 
Oost-Europa is een blijvende zorg. Behalve een stag
natie in de ontwikkeling van een democratische 
rechtsstaat zijn er in veel MOE-landen "problemen 
rond het toekennen van culturele rechten aan min
derheden, de blijvende greep van de overheid op de 
media, de voelbare aanwezigheid van een veilig
heidsdienst in de samenleving, het criminaliseren 
van de economie e.a. zaken.."4 Etnische spanningen, 
economische crises, gebrek aan democratie en de on
derdrukking van minderheden blijven een vooraan
staande zorg in het denken over de veiligheid van dit 
gebied.

N aast de bedreigingen in MOE zijn er een veelheid 
aan potentiële conflicten in Noord-Afrika en het Mid- 
den-Oosten. Sociale en economische achteruitgang, 
alsmede de aanhoudende overheersing van religieus 
fundamentalisme zijn de voedingsbodem voor ele
menten welke een serieuze bedreiging voor de Euro
pese Unie kunnen zijn. Deze elementen van de Euro
pese veiligheidsproblematiek zullen in dit artikel 
echter buiten beschouwing worden gelaten.

Als abstracte, indirecte bedreigingen voor Europa 
worden ook wel genoemd de aantasting van de inter
nationale rechtsstaat, de schendingen van mensen
rechten en de achtergestelde welvaartstoestand in 
ontwikkelingsgebieden welke een voedingsbodem 
zijn voor verdere instabiliteit en sociale onrust in de 
desbetreffende landen. Alhoewel hier sprake is van 
dreigingen welke geen rechtstreekse invloed op de 
Europese Unie hebben, dienen zij wel in overweging

te worden genomen vanuit het oogpunt van solidari
teit en verantwoordelijkheid. In het rapport van het 
Europese Parlement over toetreding van MOE-lan- 
den staat dan ook: ”Bij de Europese integratie ging 
en gaat het om de stichting en uitbreiding van een 
solidaire, internationale rechtsorde onder democrati
sche controle, die als vredesfactor fungeert t.o.v. 
haar omgeving" waarbij deze omgeving als de wereld 
kan worden gezien. De EU zou ook betrokken moe
ten zijn bij de situatie in gebieden als Afrika, Azië en 
Zuid-Amerika. Hier wordt slechts gekeken naar de 
veiligheidsproblematiek m.b.t. de landen van Mid
den- en Oost-Europa en zullen andere regio’s buiten 
beschouwing worden gelaten.

Midden- en Oost-Europa
Bij het analyseren van de positie van ‘Europa’ en die 
van de Europese Unie stuit men op veel onduidelijk
heid. Om te beginnen is er voor wat betreft het feno
meen ‘Europa’ geen eenduidig antwoord te geven 
van wat zij precies inhoudt. Velen gebruiken deze 
benaming om de Europese Unie aan te duiden, ande
ren refereren aan de lidstaten van de NAVO of de 
WEU en weer anderen denken hierbij aan Europa 
als zijnde alle landen tot aan de Baltische staten of 
zelfs tot en met Rusland. Inzake de Europese Unie is 
het duidelijk over welke landen we het hebben en 
zelfs over welke landen zich er mogelijkerwijs bij aan 
zouden kunnen sluiten. De verwarring ontstaat over 
de identiteit van de Europese Unie; is er voor wat 
betreft het veiligheidsbeleid sprake van gemeen
schappelijk optreden of is het slechts een samenstel
ling van individuele staten?
De Europese Unie heeft geen rechtspersoonlijkheid 
wat ”een bron van verwarring is voor de 
buitenwereld en de externe rol van de Unie bemoei
lijkt en verkleint."5 Zelfs al zou er sprake zijn van

4 Europees Parlement, Ontwerp voor een verslag over de voorbereiding van de toetreding van de M OE-landèn tot
de Unie naar aanle id ing van he t Witboek te rza ke  (COM(95) 0163-C 4-166/95, Rapporteur: M. A rie  Oostlander, p. 6.
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een gemeenschappelijke identiteit dan ontbreekt als
nog de daadkracht en de vertaling naar werkelijk 
handelen.

Een geïntegreerd Europa zou zelf als grootmacht op 
moeten gaan treden in de internationale gemeen
schap en niet zozeer de afzonderlijke lidstaten. Euro
pa wordt hier ingevuld als zijnde de lidstaten van de 
Europese Unie en die landen die in aanmerking ko
men voor lidmaatschap hiervan en van aanverwante 
organisaties zoals de WEU en de NAVO. Door mid
del van sociale en economische integratie kan gelei
delijk worden overgegaan tot een verdere politieke 
en militaire integratie. Door het bewandelen van de
ze weg kan een Europese identiteit vorm worden 
gegeven.

In een interview met de Haagse Courant zei profes
sor Kooijmans onlangs dat wij niet "Duitsland het 
schrikbeeld geven dat het de oostgrens van de EU 
blijft.“fi Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat het ei
genhandig maatregelen zou gaan nemen. In hetzelf
de interview zegt Kooijmans dat ”we ons moeten rea
liseren dat Duitsland een grote mogendheid is maar 
het niet wil zijn.“ Uitbreiding van het lidmaatschap 
van de EU maar vooral ook van organisaties als de 
WEU en de NAVO is een determinerende factor voor 
de toekomstige stabiliteit in Europa. Wanneer dus 
gesproken wordt over een Europese veiligheidsiden- 
titeit, dient dit m.i. vooral ook de landen het Midden- 
en Oost-Europa te omvatten, hierbij de criteria voor 
toetreding buiten beschouwing latend.

Een gevaar bij het uitbreiden van het aantal landen 
dat onder artikel 5 van het NAVO verdrag of artikel 
V van het verdrag van Brussel (WEU) valt, is een 
mogelijke verzwakking van de collectieve bijstands- 
verplichting. I)e relatieve instabiliteit van nieuwe 
partners t.o.v. de Westeuropese bondgenoten zou een 
situatie kunnen doen ontstaan waarin de partners 
u it West-Europa de problemen van de Midden- en 
Oosteuropese landen op zouden moeten lossen. Wes- 
sel schrijft dat "een verdere uitbreiding van de Unie 
naar een mogelijk aantal van dertig lidstaten het 
systeem (met een volledige integratie van de WEU in 
de EU) volledig zou doen instorten“7 Juist omwille 
van deze gevaren is het noodzakelijk om samenwer
king m.b.t. het. veiligheidsbeleid gepaard te doen 
gaan met sociale en economische samenwerking en 
integratie.

Institutionele heroriëntaties
In het zoeken naar een eigen Europese veiligheidsi- 
dentiteit rijst de vraag binnen welke institutionele 
kaders deze vorm zou kunnen krijgen. De voorstel
len voor de aanstaande Intergouvernementele Confe
rentie richten zich voornamelijk op de positie van de

WEU en de NAVO t.o.v. de EU. Zo wordt bepleit 
voor een geleidelijke integratie van de WEU in de 
EU, een flexibel gebruik van de Combined Joint 
Task Force en de mogelijkheden om gezamenlijk op 
te treden met de Partnership for Peace-partners als 
ook de instelling van een nieuw orgaan t.b.v. het 
GBVB buiten het raadssecretariaat.

Opvallend is dat in de meeste studies over het toe
komstige Europese veiligheidsbeleid weinig of geen 
aandacht wordt geschonken aan de OVSE of aan de 
Verenigde Naties. De OVSE wordt vaak aangeduid 
als een nuttig overlegorgaan terwijl de VN slechts 
een gegeven is dat in de meeste studies over het toe
komstige veiligheidsbeleid weinig of geen aandacht 
wordt geschonken aan de OVSE of aan de Verenigde 
Naties. De OVSE wordt vaak aangeduid als een nut
tig overlegorgaan terwijl de VN slechts een gegeven 
is welke soms gebruikt wordt om legitimiteit aan be
paalde operaties te verlenen. Deze houding, welke 
niet verwoord is in het beleid van de diverse lidsta
ten, zou m.i. wel vertaald moeten worden naar prak
tische politiek. De OVSE is zondermeer nuttig, ech
ter meer op het gebied van vluchtelingen en mensen
rechten dan op dat van de Europese veiligheidspro
blematiek. De samenwerking op het gebied van vei
ligheid en defensie wordt momenteel gestalte gege
ven binnen het PfP en de NACC.

De VN is een instituut welke grootschalige verande
ringen teweeg heeft gebracht in het verleden doch de 
laatste jaren aan gezag heeft ingeboet vanwege haar 
weinig daadkrachtig optreden. Zij heeft echter wel 
een internationale rechtspositie en kan dwingende 
maatregelen aan haar lidstaten opleggen. De VN 
oordeelt over gebeurtenissen welke de stabiliteit en 
veiligheid in de wereld aantasten en kan legitimiteit 
verlenen aan operaties welke het herstel hiervan tot 
doel hebben. Juist omwille van dit laatste dient het 
belang van de VN niet onderschat te worden. Waar 
het de uitvoering van deze operaties betreft, is de 
VN echter niet de meest geëigende organisatie. De 
ontwikkeling van een snel inzetbare vredesmacht 
lijkt hiervoor een gepaste oplossing m aar is m.i. niet 
alleen moeilijk realiseerbaar m aar zal ook om diver
se redenen moeilijk te handhaven zijn. W aar het de 
veiligheid en stabiliteit in Europa betreft, blijft een 
nauwe samenwerking met de NAVO het beste 
alternatief.

Relatie VS
Waar men het veiligheidsbeleid van de diverse EU 
lidstaten bekijkt dan valt Frankrijk op als zijnde het 
land dat het meest eigenzinnige beleid voert. In 1966 
trok Frankrijk zich terug uit de geïntegreerde mili
taire structuur van de NAVO omdat zij van oordeel 
was dat de NAVO teveel gedomineerd werd door de

5 Zie zittingsdocument DOC-NE/RR/294/294451 inzake evaluatie van de werkzaamheden van de Reflectiegroep en 
vaststelling van het EP met het oog op de Intergouvernementele Conferentie.
6 G em iste kansen zijn  erger dan begane fouten, interview met prof. dr. P.H. Kooijmans, Haagse Courant, 6 januari 
1996.
' Wessel, R.A. G em eenschappelijk defensiebeleid via een achterdeur, in Transactie, jaargang 24, nr 3 1995.
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Verenigde Staten en omdat zij de integratie van het 
veiligheidsbeleid binnen de NAVO als een aantas
ting van de Franse soevereiniteit zag. Frankrijk ont
wikkelde haar eigen nucleaire potentieel, hetgeen 
recentelijk grote bekendheid verkreeg door de kern
proeven op Mururoa. Frankrijk trachtte de WEU te 
gebruiken om een Europees veiligheidsbeleid vorm 
te geven, waarbij de onafhankelijkheid t.o.v. de Ver
enigde Staten een belangrijke factor was. Dat laatste 
lukte haar onvoldoende, wat een van de redenen is 
dat Frankrijk nu hetzelfde doel nastreeft binnen de 
NAVO.
Het Verenigd Koninkrijk is voor haar nucleaire po
tentieel afhankelijk van de VS en Duitsland is van
wege de geschiedenis van de afgelopen vijftig jaar 
een groot voorstander van samenwerking met de VS 
en Canada. Zij vormen een tegenwicht voor het 
Franse zelfstandigheidsstreven.
Dit verschil in oriëntaties over een Europees veilig
heidsbeleid geeft aan dat de oplossing gezocht moet 
worden in een samenwerkingsrelatie tussen de Eu
ropese NAVO/WEU lidstaten en de VS en Canada 
met voldoende mogelijkheden tot zelfstandig optre
den voor de Europese lidstaten. Dit streven wordt 
vorm gegeven binnen het CJTF, waarover onderhan- 
delingen momenteel gaande zijn. Wanneer deze on- 
derhandelingen een werkbaar resultaat opleveren, 
ontstaat een pan-Europees veiligheidsbeleid waar
binnen West-Europa een eigen karakter kan 
ontwikkelen.

CDA en CDJA prioriteiten 
De CDA Tweede Kamerfractie heeft in 1993 ”de 
hoofdlijnen van de Prioriteitennota gesteund, maar 
stelde wel uitdrukkelijke prioriteit bij de taak ten 
aanzien van de verdediging van het grondgebied in 
bondgenootschappelijk verband. Op vele plaatsen 
heerst nog instabiliteit en bevindt zich nog onverant
woord veel bewapening."8 Alhoewel deze klassieke 
defensietaak wel zeker aandacht behoeft, is het m.i. 
onjuist dit tot de hoogste prioriteit te maken.

Naast het waarborgen van de nationale veiligheid 
moet er zeker ook gekeken worden naar de oorzaken 
van bewapening en het blijvend bestaan van instabi- 
liteiten. Daarom is het van belang om de aandacht te 
vestigen op een preventief veiligheidsbeleid. In het 
CDJA raadsstuk Vrede en Veiligheid staat dan ook: 
"Ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen 
van internationale handel met ontwikkelingslanden 
vormen essentiële elementen van het preventieve 
veiligheidsbeleid."9 Het aanpakken van de oorzaken 
van regionale instabiliteiten vanuit verschillende be
leidsterreinen verdient dan ook de voorkeur. Hier
over heeft het CDA een soortgelijke visie.

In het voorgenoemde artikel van Hillen staat:
"Muren tussen beleidsterreinen als defensie, ontwik
kelingssamenwerking, justitie en politie moeten veel 
lager worden of verdwijnen."10 Dit doet recht aan de 
ambiguïteit van de veiligheidsproblematiek en de 
nauwe verbondenheid van de binnenlandse en bui
tenlandse veiligheid (interne en externe veiligheid).

Naast deze zogenaamde praktische kijk op het veilig
heidsbeleid spelen er vanuit het christen-democra- 
tisch gedachtengoed ook overwegingen gebaseerd op 
normen en waarden mee. In een artikel over de her
ijking van het buitenlandse beleid schrijft Brinkel 
dat "de erkenning van veiligheid meer is dan stabili
teit en eigenbelang, m aar gebaseerd moet zijn op het 
besef dat menselijke waardigheid niet straffeloos 
verwaarloosd kan worden in een kleiner wordende 
wereld."11 Vanuit dit oogpunt dient er een natuurlij
ke betrokkenheid te zijn bij conflicten en potentiële 
brandhaarden elders in de wereld.

Conclusie
In het denken over het Nederlandse veiligheidsbe
leid is het noodzakelijk om dit beleid in een bredere 
context te zien. Alhoewel er veel veiligheidsstructu
ren bestaan waarin Nederland actief deelneemt, ont
breekt het aan een ware veiligheidsidentiteit. Deze 
identiteit zou gestalte moeten krijgen op Europees 
niveau, waar politieke en militaire samenwerking 
moeten leiden tot eenduidig en daadkrachtig 
optreden.
In dit artikel is aangegeven met welke potentiële be
dreigingen rekening gehouden moet worden, hoe een 
nauwere samenwerking van West-Europa met MOE- 
landen nagestreefd kan worden en binnen welke in
stitutionele kaders dit zou plaatsvinden. Vervolgens 
is de relatie tussen West-Europa en de V.S. en Cana
da aan de orde geweest, waarbij gekeken is naar hoe 
een zelfstandig Europees veiligheidsbeleid bereikt 
kan worden binnen het pan Europese veiligheidsbe
leid. Afsluitend zijn enkele CDA en CDJA prioritei
ten aangestipt. E r zijn wel degelijk mogelijkheden 
om een ware Europese veiligheidsidentiteit vorm te 
geven. Met het oog op Midden- en Oost-Europa dient 
hier dan ook prioriteit aan te worden verleend. Om 
deze identiteit vorm te geven is het nodig dat het na
tionale veiligheidsdenken ruimte geeft aan regionaal 
veiligheidsdenken. De klassieke taak van de krijgs
macht wordt dan de verdediging van de regio. Hier
bij is het dan aan de regio om de stabiliteit van na
bije gebieden te verzorgen en in te grijpen in inter
nationale brandhaarden.

D inant Tinholt is  voorzitter van de CDJA werkgroep 
Vredes- en veiligheidsvraagstukken en lid  van de 
CDA werkgroep Veiligheid en Defensie, maar 
schreef d it artikel evenwel op persoonlijke titel.

8 Hillen, J.S.J., N oo it m eer oorlog?! in Christen Democratische Verkenningen, nr. 9 1995.
0 Vrede en veiligheid, uitspraak 2.17, CDJA Raadsstuk, vastgesteld op 16 december 1995.
10 Ibid.
11 Brinkel, Th.B.F.M., A anzet to t een christen-dem ocratische herijking, in Christen Democratische verkenningen, nr 6 
1995.

april 1996 -20



Defensie

Korps Commandotroepen 

Springlevend in een veranderende krijgsmacht
kapitein Je lle  Schepers

H et was zo eenvoudig. A ls de vijand kwam  zou h ij u it h e t oosten komen en wij, ingegraven ergens op de 
Noord-duitse Jaagvlakte, vingen de eerste klap op. Na de opbouw van de geallieerde strijdm acht sloegen 
wij genadeloos terug. M et h e t verdwijnen van de Berlijnse muur, verdween ook dat naoorlogse vijand
beeld. De Russische beer gromde n iet m eer zo hard! Nadenken over nieuwe taken en om vang van de toe
kom stige krijgsm acht was h e t logische gevolg. Tegelijkertijd dienden zich nieuwe taken aan. De Verenig
de N aties bemoeiden zich nadrukkelijker en actiever dan ooit m et de veiligheidssituatie in de wereld. N e
derland als trouw lid  droeg zijn steentje bij. Libanon, Sinaï, Irak, Cambodja, Haïti, Bosnië, enkele namen 
u it een lange reeks landen waar Nederlandse m ilitairen actief waren. N aast de veranderde veiligheidssi
tuatie in Europa noopte ook de veelvuldige in zet in VN-verband to t herbezinning van de krijgsm acht. 
H erstructurering van de Krijgsmacht, Voortgezette Herstructurering, November-brief, Prioriteitennota, 
afschaffing van de opkomstplicht; allemaal gevolgen van de gewijzigde politieke k ijk  op de in zet van de 
krijgsm acht. K leiner in om vangen snel en effectie f inzetbaar was en is  h e t motto. De nieuwe k ijk  op de 
krijgsm acht had voor h e t Korps Commandotroepen ook de nodige gevolgen. Eén ding is  inm iddels duide
lijk, in die nieuwe k ijk  op de inzet van de krijgsm acht zijn belangrijke taken weggelegd voor h e t Korps. 
H et Korps Commandotroepen verandert, maar is springlevend!

Geschiedenis
Op 22 m aart 1942 begonnen 48 Nederlanders aan de 
commando-opleiding in het Schotse Achnacarry. Zo 
ontstond No 2 (Dutch) Troop. De mannen van deze 
eerste Nederlandse commando-eenheid werden inge
zet in Arakan (Birma), Arnhem, Nijmegen, Eindho
ven, Vlissingen en Westkapelle. Deze namen sieren 
ook het Korpsvnandel. Bijna tegelijk met No 2 
(Dutch) Troop werd in het verre oosten het Korps In- 
sulinde opgericht. Na de capitulatie van Duitsland 
en Japan werden beide eenheden ontbonden. Een 
deel van het personeel kwam terecht bij Stormschool 
Bloemendaal en een ander deel bij het Depot Specia
le Troepen en de School Opleiding Parachutisten in 
het voormalig Nederlands Indië. Later werden deze 
eenheden samengebracht in het Regiment Speciale 
Troepen. Begin 1950 werd dit regiment, na de over
dracht aan Indonesië, ontbonden. In 1949 werd de 
Stormschool Bloemendaal ontruimd en de eenheid 
verplaatst naar Roosendaal, waar ze begin 1950 
werd omgevormd tot het Korps Commandotroepen. 
Van 1950 tot 1964 bestond het Korps Comman
dotroepen uit een drietal Commandotroepencompag
nieën. In 1964 werd dit bataljon als gevolg van de 
bezuinigingsoperatie met de ironische naam ‘Opera
tie Chirurg’ opgeheven. In hetzelfde jaar werd 104 
Waarnemingsverkenningscompagnie (104 Wrnverk- 
cie) opgericht. Tot 1993 bestond het KCT naast de 
104 Wrnverkcie uit een Schoolinstructiecompagnie 
en een Stafstafverzorgingscompagnie.

Veranderingen
In 1992 kondigen de eerste veranderingen zich aan. 
De 11e Luchtmobiele Brigade wordt opgericht en in
middels is ook onderkend dat in de nieuwe plannen 
een eenheid nodig is voor het uitvoeren van speciale 
opdrachten. De ervaringen in de Golfoorlog hebben 
het nut van special-forces-eenheden onomstotelijk 
bewezen. Het Korps Commandotroepen, al vanaf de 
oprichting in 1942 belast met speciale operaties, 
krijgt de opdracht tot oprichting van 108 Comman
dotroepencompagnie (108 Cotrcie). De compagnie, 
met als oprichtingsdatum 1 januari 1993, wordt vol
ledig gevuld met beroepspersoneel en bestaat op dat 
moment uit 12 ploegen van 6 man. Zoals de plannen 
er op dat moment voor stonden, zou de rest van het 
Korps ergens in 1997 gereorganiseerd worden. Vanaf 
dat moment gaat alles in een razendsnel tempo. De 
discussie over afschaffing van de opkomstplicht komt 
in een stroomversnelling. In betrekkelijk korte tijd 
wordt besloten de opkomstplicht per 1 januari 1997 
af te schaffen. In het kader van de herstructurering 
KL wordt besloten dat 104 Waarnemingsverken- 
ningscompagnie met ingang van 1 januari 1998 mo
bilisabel wordt gesteld. Na de Prioriteitennota, met 
een versnelde afbouw van die opkomstplicht, wordt 
besloten de reeds geplande reorganisatie bij het 
Korps versneld door te voeren. Met ingang van 1 
september 1995 wordt 104 Wrnverkcie mobilisabel 
gesteld en de rest van het Korps omgevormd tot een 
beroepseenheid. Vanaf dat moment bestaat het 
Korps Commandotroepen uit de 108 Cotrcie, de 104 
Wrnverkcie (mobilisabel), de Instructiecompagnie en 
de Stafstafverzorgingscompagnie. De taken van het 
Korps Commandotroepen kunnen worden samenge
vat tot het uitvoeren van speciale operaties en speci
fieke opleidingen ten behoeve van de krijgsmacht, in 
het bijzonder ten behoeve van de Koninklijke Land
macht en het 1 (GE/NL) Corps.
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Speciale operaties (specops)
Onder de term speciale operaties wordt in dit ver
band verstaan: "Activiteiten die worden uitgevoerd 
door eenheden als regel kleiner dan een peloton (±
40 man), door speciaal daarvoor opgeleid personeel, 
ingedeeld in daarvoor georganiseerde en uitgeruste 
eenheden, in door de tegenstander bezet gebied. De 
uit te voeren opdrachten kunnen dienen ter onder
steuning van conventionele militaire operaties, ac
ties in het kader van crisisbeheersing, danwel volle
dig op zich zelf staan. De opdrachten kunnen zowel 
passief als actief van aard zijn“

Kenmerkend voor het optreden van de spe- 
copsploegen is dat ze snel inzetbaar zijn, grote af
standen te voet kunnen afleggen in diverse soorten 
terrein en gedurende langere tijd opdrachten kun
nen uitvoeren zonder aanvullende logistieke onder
steuning. Tevens zijn ze opgeleid om te kunnen over
leven onder extreme omstandigheden veroorzaakt 
door het vijandelijk optreden en/of weers- c.q. 
terreinomstandigheden.

Naast het verzamelen van inlichtingen 
(waarnemen en verkennen) zijn de ploegen in staat 
om de vijand door sabotage-activiteiten op te houden 
en op te treden als eindgeleiding in samenwerking 
met andere wapensystemen (bijv. eindgeleiding la- 
sergeleide bommen afgeworpen door jacht-bommen- 
werpers). Ook kunnen de ploegen combat search and 
rescue taken uitvoeren, zoals de redding van neerge
schoten piloten uit vijandelijk gebied, het bevrijden 
en evacueren van personen, het uitvoeren van hul
poperaties in moeilijk toegankelijke gebieden en 
dergelijke.

Om deze taken te kunnen uitvoeren heeft 
het Korps Commandotroepen de beschikking over 
108 Cotrcie en 104 Wrnverkcie. 108 Cotrcie beschikt 
in vredestijd over 15 ploegen van 8 man. In oorlogs
tijd komen daar 10 mobilisabele ploegen bij. De com
pagnie voert de opdrachten uit ten behoeve van het 
le Duits/Nederlandse Legerkorps. De compagnie 
kan ook ingezet worden ten behoeve van de Multina
tional Division Central (MND C) Airmobile. MND C 
bestaat uit de Belgische Para Commando Brigade, de 
Duitse 31 Luchtlandings Brigade, de Engelse 24 
Luchtmobiele Brigade en de Nederlandse 11 Lucht
mobiele Brigade. D aarnaast zijn van deze vier lan
den diverse gevechts- en logistiek ondersteunende 
eenheden toegevoegd, waaronder 108 Cotrcie. MND 
C is een belangrijke eenheid van de reactiestrijd- 
krachten van de NAVO. H aar taak is het om zich 
voor te bereiden op een mogelijke inzet binnen het 
gebied van het Allied Command Europe, of zelfs daar 
buiten in geval van vredesondersteunende operaties.

104 Wrnverkcie is volledig mobilisabel en be
staat in oorlogstijd uit 18 ploegen van 4 man met als 
taak het uitvoeren van speciale operaties (voorname
lijk waarnemings- en verkenningstaken) ten behoeve 
van de le  (Nederlandse) Divisie.

Specopsploegen zijn door hun opleiding en 
training ook uitermate geschikt om in het kader van 
crisisbeheersingsoperaties ingezet te worden.

Afhankelijk van de mandaten, die kunnen variëren 
van hulpverlening tot peace-enforcing, kunnen de 
ploegen voor een grote variëteit aan opdrachten wor
den ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan taken 
als het snel en efficiënt verlenen van hulp op afgele
gen en moeilijk toegankelijke plaatsen en het uitvoe
ren van reddingsoperaties. Maar ook het in de voor
bereidingsfase van een inzet uitvoeren van verken
ningen, het onderhouden van verbindingen en het 
voorzien in beveiliging. Afhankelijk van de inzet en 
de daarbij behorende mandaten kunnen dat ook op
drachten zijn als waarnemings- en verkenningsop- 
drachten in moeilijk begaanbare gebieden, het bevei
ligen van transporten door gevechtszones, het uit
voeren van kleine "chirurgische" operaties, forward 
aircontrolen  eindgeleiding ten behoeve van lucht
strijdkrachten en dergelijke.

Bij het uitvoeren van bovengenoemde op
drachten worden delen van de staf en stafverzor- 
gingscompagnie toegevoegd voor commandovoering, 
ondersteuning van de ploegen en liaison met hogere 
staven.

Specifieke opleidingen
De Instructiecompagnie van het Korps is belast met 
de verzorging van specifieke opleidingen. In de eer
ste plaats verzorgt deze compagnie een groot deel 
van de opleidingen ten behoeve van het eigen perso
neel. Het instructiepeloton commando-opleiding ver
zorgt de 12 maanden durende commando-opleiding. 
Een drietal instructiegroepen externe opleidingen 
verzorgen cursussen ten behoeve van de opleidings
instituten Koninklijke Militaire Academie, Konink
lijke Militaire School en de eenheden van het Neder
landse deel van het legerkorps. Elke instructiegroep 
kan een eenheid ter grootte van een compagnie bege
leidden bij de cursus die 1 of 2 weken duurt. De cur
sussen hebben het karakter van een combat m ental 
trainingen  kunnen al naar gelang het niveau van de 
eenheid en de wensen van de operationele comman
dant ingevuld worden. Uiteraard moet de cursus een 
toegevoegde waarde hebben voor de inzetbaarheid 
van de eenheid en onderwerpen bevatten waar het 
Korps gespecialiseerd in is. Met name overleven op 
het gevechtsterrein onder moeilijke omstandigheden, 
in de ruimste zin van het woord, is één van die as
pecten. Ter ondersteuning van deze interne en exter
ne opleidingen zijn een aantal kleinere instructie
groepen verzameld in het instructiepeloton specialis
ten opleidingen. In het peloton zijn verzameld de dis
ciplines inlichtingen, verbindingen, overleven, over
winnen van waterhindernissen en optreden bergach
tig terrein. Naast het verzorgen van lessen en oefe
ningen op hun specifieke gebied zijn zij ook verant
woordelijk voor het handhaven van een hoog peil bij 
het eigen personeel en het opleiden van voldoende 
instructeurs met de vereiste classificaties. Het para- 
peloton tenslotte verzorgt alle para-opleidingen ten 
behoeve van het eigen onderdeel en overige eenhe
den van de Koninklijke Landmacht.
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De opleidingen kunnen het afleveren van een opera
tioneel parachutist tot doel hebben, m aar ook het 
verzorgen van para-opleidingen als zogenaamd 
"grensverleggende activiteit" behoort tot de taken 
van het peloton. Het peloton is verdeeld in een para- 
pak/herstelgronp en een instructiegroep. De para- 
pak/herstelgroop is belast met alle taken die het be
heer van param ateriaal met zich meebrengt, van het 
pakken en herstellen van valschermen tot en met 
het opleiden van het de eigen pakkers, herstellers en 
controleurs. Do instructiegroep verzorgt alle grond
en springopleidingen, zowel voor het springen met 
automatische opening als het vrijevalspringen. Hoe
wel vanwege doelmatigheidsoverwegingen regelma
tig instructeurs in het buitenland worden opgeleid, 
heeft de instructiegroep ook de kennis en bevoegdhe
den om eigen personeel op te leiden.

W erving co-specops
Het is duidelijk dat voor de uitvoering van deze 
moeilijke taken personeel nodig is dat aan hoge eisen 
moet voldoen, zowel op fysiek als op mentaal gebied. 
Uit doelmatigheidsoverwegingen is gekozen voor in
terne werving binnen de krijgsmacht. Militairen die 
als beroeps bepaalde tijd reeds een functie uitvoeren 
kunnen tegen het einde van hun eerste contract op
teren voor de functie van co-specops. De voorkeur 
wordt daarbij gegeven aan personeel met een infan- 
terieachtergrond (luchtmobiel, pantserinfanterie en 
mariniers). Naast een administratieve voorselectie, 
waarbij gekeken wordt naar lichamelijke geschikt
heid (hoogste keuringsklasse, niet brildragend e.d.), 
schoolopleiding (minimaal Mavo) en de leeftijd (niet 
ouder dan 25 jaar) dient de kandidaat te beschikken 
over een vlekkeloze beoordeling van zijn comman
dant. Als de kandidaat dan ook nog de twee pittige 
selectiedagen bij het Korps doorstaat kan hij begin
nen aan de opleiding voor co-specops, die in totaal 12 
maanden duurt.

Opleiding
De eerste twee weken van de elementaire comman- 
do-opleiding kunnen beschouwd worden als een in
troductieperiode. De mannen die van verschillende 
onderdelen of zelfs krijgsmachtdelen komen krijgen 
de gelegenheid elkaar te leren kennen en de opgeda
ne kennis in de voorgaande functies wordt nog even 
opgefrist. Na het traditioneel opzetten van de muts
das en een verhuizing naar het tentenkamp op de 
Rucphense Heide volgen de zes zwaarste weken uit 
zijn commandobestaan. Tijdens deze periode moet hij 
laten zien dat hij over de vereiste karaktereigen
schappen zoals doorzettings- en incasseringsvermo
gen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsbesef, re
lativeringsvermogen en kameraadschap beschikt 
voor de toekomstige functie. Als hij dit deel van de 
opleiding, met als apotheose de eindoefening oftewel 
in commandojargon ”de afmatting", goed heeft afge
sloten, ontvangt hij de groene baret.

In de volgende 7 maanden van de voortgezette 
commando-opleiding krijgt hij tal van specialistische 
opleidingen en cursussen. Een deel van de opleidin
gen wordt door het Korps verzorgt, m aar ook andere 
opleidingscentra in binnen- en buitenland leveren 
een bijdrage. Naast velddienst, herkenning en ver
binding worden diverse cursussen gevolgd zoals mili
taire geografie, demolitie, medical course, para-oplei- 
ding, schieten, optreden bergachtig terrein enz. De 
laatste drie maanden worden besteed aan individue
le specialisatie zoals demolitiespecialist, forward air 
controller/laser target designator, "medic", schutter 
lange afstand KCT (sniper) en andere specialisaties 
die in de ploeg vertegenwoordigd moeten zijn. Instro
ming in 108 Cotrcie is de volgende stap. De co-spe
cops is gereed om ingezet te worden. Ook nu gaan de 
opleiding en verdergaande specialisatie gewoon door. 
Tot dan is hij algemeen opgeleid met als inzetmiddel 
de benenwagen, de ploegvoertuigen en de inzet per 
automatisch valscherm. Naast deze algemeen inzet
bare ploegen worden een zestal ploegen verder ge
traind op inzet per vrijeval, via het water en met ul
tra  lichte vliegtuigen. Inzet met dit laatste middel is 
overigens in een experimenteel stadium.

Met in het achterhoofd de veelvuldige inzetten in het 
kader van de VN en de NAVO en de moeilijke om
standigheden die daarbij kunnen optreden, gaan de 
combat m ental trainingen een gouden toekomst tege
moet. Dat geldt ook voor 108 Cotrcie. Drie jaar na de 
oprichting is reeds duidelijk dat deze compagnie in 
een behoefte voorziet. Beurtelings ondersteunden de 
drie pelotons de activiteiten van Dutchbat 1 t/m 3 in 
de enclave Srebrenica. En ook nu weer zijn comman
do’s actief als ondersteuning van het gemechaniseer
de Nederlandse bataljon dat in het kader van IFOR 
een belangrijke bijdrage levert aan het bestendigen 
van de broze vrede in het voormalig Joegoslavië. De
ze mannen, speciaal geselecteerd en opgeleid voor 
moeilijke klussen, kun je om een boodschap sturen. 
En daar kun je d’r  eigenlijk niet genoeg van hebben! 
Het Korps Commandotroepen is springlevend in een 
veranderende krijgsmacht!
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Wederzijds begrip, wederzijds vertrouwen
KA . G ijsbers

De nog steeds toonaangevende Pruisische militaire 
strateeg Carl von Clausewitz beschreef zijn visie op 
de relatie tussen militair optreden en politiek opper
gezag in zijn werk Vom Kriege (1832). Deze visie 
was niet alleen in zijn tijd van cruciale betekenis, 
ook nu is deze nog relevant. "DaB die Politik an den 
K rieg Forderungen macht, die er nicht leisten kann, 
ware gegen die Voraussetzung, daB sie das Instru 
m ent kenne, welches sie gebrauchen will, also gegen 
eine natürliche, ganz unerlaBliche Vorausset
zung...“u. Het behoeft geen betoog dat militaire com
mandanten van het hoogste tot op het allerlaagste 
niveau, m aar ook alle verdere deelnemers aan mili
taire operaties uitgebreide kennis en duidelijk begrip 
moeten hebben van de politieke dimensies van de si
tuatie en vooral ook van de ondergeschikte functie 
die het militair optreden daarin zal hebben te spelen.

Nu het besluit tot opheffen van de dienstplicht vrij
wel geheel is uitgevoerd - de laatste dienstplichtigen 
zijn inmiddels onder de wapenen geroepen -, komt 
het wederzijds begrip en daardoor mogelijk ook het 
wederzijds vertrouwen verder onder druk te staan. 
Immers, het aantal politici dat militaire ervaring als 
dienstplichtige heeft opgedaan, zal gestadig afne
men; het aantal beroepsmilitairen met politieke er
varing was altijd al klein. Vandaar dat ik het initia
tief van het kaderblad van de JOVD om een militair 
themanummer uit te brengen juist in deze tijd van 
bijzonder belang acht. Deze bijdrage heb ik bedoeld 
om enig inzicht te verschaffen in de militaire werk
wijze - in militair taalgebruik ‘doctrine’ genoemd - bij 
het leiden van militaire operaties. Militairen noemen 
dat ‘commandovoering.’

Commandovoering is het besturen van een militaire 
organisatie om haar - uiteindelijk politieke - doelstel
ling te realiseren. Commandovoering omvat het pro
ces om besluiten te nemen, het door de commandant 
overdragen van zijn oogmerk (van datgene wat hij 
wil bereiken) en het opleggen van zijn wil aan onder
geschikten. Op alle niveaus van optreden is het com
mandovoering de kunst en de kunde om de militai
ren in elke rang tot handelen te motiveren en te diri
geren. Het uitvoeren van het commando geeft de 
commandant de bevoegdheid, de verantwoordelijk
heid en ook de plicht om te handelen, of om dat be
wust niet te doen, om het aan hem opgedragen doel 
te bereiken binnen het raamwerk van het oogmerk 
van zijn hogere commandant.

Besluiten nemen en leiding geven zijn daarom de 
eerste verantwoordelijkheden van de commandant. 
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de bevelvoe
ring van de eenheid. Ten slotte betekent commando
voering dat het handelen van zijn eenheid aan hem 
ook toegerekend kan worden; de commandant draagt 
immers de alles omvattende 
eindverantwoordelijkheid.

Media hebben grote invloed op commandovoering op 
alle niveaus. Tijdens de voorbereidingen en de u it
voering van militaire operaties zullen media aanwe
zig zijn. Deze nationale en internationale media zijn 
vaak uitgerust met de meest geavanceerde commu
nicatiemiddelen waardoor een steeds groter deel van 
de wereldbevolking het nieuws ‘live’ in de huiskamer 
krijgt aangeboden. De aanwezigheid van media tij
dens militaire operaties heeft belangrijke consequen
ties. Omdat het optreden van de militaire eenheden 
‘in de huiskamer’ wordt gebracht, hebben de media 
een grote invloed op de publieke opinie en daarmee 
op leidende en controlerende politici; dus op het 
maatschappelijk draagvlak van het militaire optre
den. Daarnaast hebben de media de mogelijkheid 
nieuws ‘live’ te verzorgen ten behoeve van een wel
haast ongelimiteerd aantal afnemers. Daardoor 
neemt het publiek vaak eerder kennis van feiten dan 
de commandolijn in staat is te verzorgen. Deze in
vloeden kunnen spanning veroorzaken tussen het 
publiek en hun politieke vertegenwoordigers ener
zijds en politieke en militaire leiders anderzijds. Mi
litairen en vooral commandanten dienen zich daar
om bewust te zijn van het belang van media. D aar
om besteedt de krijgsmacht steeds meer aandacht 
aan de omgang met de media. De landmacht gaat 
bijvoorbeeld militairen met operationele ervaring op
leiden als woordvoerder. Dit naar het voorbeeld van 
de uit UNPROFOR bekende Britse luitenant-kolonel 
Gary Coward.

De politiek geeft de hoogste leiding aan de militaire 
operatie en stemt deze af op de inzet van andere po
litieke machtsinstrumenten, zoals de diplomatie. Het 
zijn dan ook niet de media die de eerste - wellicht 
wel de snelste - informatiebron voor politiek leiders 
zijn; militairen dienen de politici voortdurend op de 
hoogte te houden van de lopende operatie. Dat dit 
niet altijd even vlekkeloos verloopt is evident; waar 
gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Een deel 
van de oorzaak ligt hem naar mijn mening in de voor 
militaire operaties noodzakelijke commandovoerings- 
stijl; opdrachtgerichte commandovoering. Daarover 
meer.

Carl von Clausewitz, Vom Kriege, blz 994
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M ilitaire comioandovoeringsstijl13 
Militairen gaan bij het leiden van militaire eenheden 
uit van het beginsel van opdrachtgerichte comman
dovoering. Dit beginsel is in de 19e eeuw in Pruisen 
ontwikkeld en verder uitgewerkt door leden van de 
Generale Staf zoals von Moltke en Scharnhorst. Het 
werd bekend als ‘A uftragstaktik’of ‘Führen m itA u f- 
trag’. Het beginsel wordt inmiddels door vrijwel alle 
Westerse legers als uitgangspunt voor het leiden van 
hun operaties gebruikt. Ook het bedrijfsleven neemt 
deze beginselen inmiddels serieus. Opdrachtgerichte 
commandovoering gaat uit van decentralisatie van 
bevoegdheden voor de uitvoering van alle militaire 
operaties. Historische ervaring leert dat in militaire 
operaties altijd chaos en frictie te verwachten is. Het 
loopt nooit zoals men verwacht. Helmut von Moltke 
‘de oudere’ (1800-1891) zei daarover het volgende: 
”Geen plan overleeft met zekerheid de eerste ont
moeting met de hoofdmacht van de tegenstander. 
Van een commandant wordt verwacht (...) dat hij tot 
een besluit komt op basis van situaties die niet kun
nen worden voorspeld." Vanwege die onzekerheid en 
de wetenschap dat een operatie niet vanuit hoog in 
de commandolijn centraal kan worden beheerst, 
kunnen besluiten het best op het laagste, er direct 
bij betrokken niveau worden genomen. Het stelt 
daarnaast zeker dat plaatselijke commandanten be
slissingen nemen op basis van de meest recente en 
actuele gegevens. Als stelregel kan gelden dat hoe 
veranderlijker de omstandigheden, hoe lager het ni
veau van besluitvorming moet zijn. Ten slotte ver
schaft decentralisatie ondergeschikten een gevoel 
van betrokkenheid, doordat men zelf verantwoorde
lijke beslissingen mag en kan nemen; het verhoogt 
de motivatie.

Decentralisatie laat onverlet de ondeelbaarheid van 
de verantwoordelijkheid. Het delegeren van be
voegdheden ontheft de commandant niet van zijn 
eindverantwoordelijkheid: hij blijft zowel verant
woordelijk voor zijn eigen handelen als voor dat van 
zijn ondergeschikten. Dit betekent dat hij de uitvoe
ring van de opdracht, op afstand, moet volgen en als 
het niet anders kan, zelfs dient in te grijpen. Zijn be
wustzijn van die ondeelbaarheid van zijn verant
woordelijkheid, zijn overtuigingskracht, en daar
naast de beginselen van het loyaal en gehoorzaam 
uitvoeren van een eenmaal genomen besluit, maken 
het de commandant mogelijk met zijn eenheid ook in 
de moeilijkste omstandigheden succes te behalen.

Commandanten passen dus opdrachtgerichte com
mandovoering toe. Er zijn echter situaties denkbaar 
waarin de mogelijkheden hiertoe beperkt zijn. Wan
neer bijvoorbeeld het politiek belang van het hande
len van een ondergeschikte eenheid bijzonder groot 
is, kan een hogere commandant een meer directieve 
commandovoering toepassen.

Hoewel de commandant in beginsel gehouden is aan 
opdrachtgerichte commandovoering, heeft immers 
hij, die de verantwoordelijkheid draagt, de keuzemo
gelijkheid te bepalen welke wijze van commandovoe
ring hij wenselijk acht. Generaal Schwartzkopf, bij
voorbeeld, gebruikte op verschillende momenten in 
de Golfoorlog een directieve commandovoeringsstijl. 
Zo gaf hij in sommige gevallen orders aan het 7e le
gerkorps die niet alleen de uiteindelijke doelstelling 
beschreven, maar ook de manier waarop deze moes
ten worden behaald. Dit is tegen de beginselen van 
‘A uftragstaktik’ en lijkt meer op ‘B efeh lstaktik’. Hij 
deed dit, omdat hij over informatie beschikte -gege
nereerd door het experimentele vliegende radarsys
teem Joint STARS- waarover Franks, de leger
korpscommandant, niet beschikte. Door deze stijl 
hoopte hij het tempo van de operatie te verhogen.
Ook luitenant-generaal Sir Michael Rosé - toen com
mandant van Bosnië-Herzegowina Command - ge
bruikte in enkele gevallen een directieve commando
voeringsstijl. In 1994 kreeg hij de opdracht om als 
dwangmaatregel tegen de Serviërs die een tank uit 
een wapendepot van de VN wilden stelen, vliegtui
gen in te zetten. Hij liet dit niet over aan de plaatse
lijke VN-commandant wat volgens het beginsel van 
opdrachtgerichte commandovoering normaal zou 
zijn, maar gaf directieve orders. Rosé achtte het risi
co voor escalatie te hoog, wanneer hij het aan ande
ren over liet. Het is echter aanbevelenswaardiger 
wanneer ondercommandanten door opleiding en er
varing ook politiek zoveel gevoel hebben verkregen 
dat in zo’n situatie toch opdrachtgerichte commando
voering kan worden toegepast. Dat vergt wederzijds 
vertrouwen en dus een voor de hogere commandant 
te voorspellen politiek gevoel van zijn ondercomman
danten. In een internationaal conflict is zulks moei
lijk te bereiken.

Beginselen van commandovoering
Het voeren van het commando over een operatie of 
een eenheid gaat uit van een vijftal beginselen.
Naast de hier boven genoemde decentralisatie zijn 
dat eenheid van commandovoering, wederzijds ver
trouwen, wederzijds begrip en tijdige en effectieve 
besluitvorming.

Decentralisatie in het kader van opdrachtgerichte 
commandovoering moet verzekeren dat op alle ni
veaus een hoog tempo van commandovoering kan 
worden gerealiseerd. Dit is een voorwaarde om in de 
beslissingsactie-cyclus van andere partijen, en in 
voorkomend geval de tegenstander, binnen te drin
gen. Volgens de Israëlische professor M artin van 
Crefeld heeft de krijgsmacht niet de keuze om het 
niet te doen. ”Laten we teruggaan naar de twee me
thoden om met onzekerheid om te gaan, centralisatie 
en decentralisatie," zo schrijft hij in zijn boek Com
m and in War. ”Er moet worden opgemerkt dat bei
den niet zozeer tegengestelden zijn, maar

Bij het opstellen van deze bijdrage heb ik gebruik gemaakt van de nieuwe (nog in voorbereiding zijnde) 
doctrinepublikatie van de Koninklijke landmacht: Landmacht Doctrine Publikatie I: Militaire Doctrine. In de loop van 
dit jaar zal deze publikdtie worden uitgegeven.
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eigenzinnig aan elkaar verbonden. Gedurende oor
logvoering heeft, ongeacht de staat van technologi
sche ontwikkeling, het opwerpen van drempels voor 
de besluitvorming en het beperken van het initiatief 
en de onafhankelijkheid van ondergeschikten tot ge
volg dat hun mogelijkheid zelfstandig te handelen 
wordt beperkt. Dit vergroot het onmiddellijke risico 
waarmee zij worden geconfronteerd. Anders gezegd, 
grotere zekerheid op de hoogste niveaus (meer reser- 
ve-eenheden, op de details gerichte bevelvoering) is 
alleen m aar mogelijk ten koste van minder zeker
heid op de laagste niveaus. Anderzijds, de enorme 
resultaten die zowel de Romeinse legioenen, Napole- 
on’s Grande Armée, von Moltke’s leger als Luden- 
dorffs stormdetachementen hebben bereikt, waren 
uiteindelijk mogelijk door de bereidheid van de hoog
ste hoofdkwartieren meer onzekerheid te accepteren 
terwijl ze dat gelijktijdig op de lagere niveaus ver
minderden. . . Wanneer vijfentwintig eeuwen mili
taire geschiedenis enige richtsnoer kan zijn, is de 
tweede manier [decentralisatie] verreweg te prefere
ren boven de eerste."14

Door de decentrale aard van opdrachtgerichte com
mandovoering bestaat het gevaar dat de eenheid van 
commandovoering en daarmee de eenheid van in
spanning van een eenheid verloren gaat. Het is nu 
juist de kunst de bevoegdheden te decentraliseren 
zonder de eenheid van inspanning te verliezen. Er 
bestaan verschillende technieken om eenheid van 
commandovoering zeker te stellen. Een voorwaarde 
is een commandovoeringssysteem dat uitgaat van 
eenhoofdige leiding en ondubbelzinnige bevelslijnen. 
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
commandanten op verschillende niveaus moeten dui
delijk zijn vastgelegd en zonodig afgedwongen kun
nen worden. In een multinationale troepenmacht is 
dat niet eenvoudig omdat ook nationale belangen 
meespelen.

Om opdrachtgerichte commandovoering effectief te 
kunnen uitvoeren moet een commandant niet alleen 
vertrouwd worden, ook moet hij vertrouwen hebben 
in zijn ondergeschikten. Onder wederzijds vertrou
wen wordt enerzijds verstaan het vertrouwen van 
het personeel in de leiders van de operatie en ander
zijds het vertrouwen van de commandant in zijn per
soneel dat dit de gestelde opdracht in de geest van 
zijn oogmerk en op goede wijze uitvoert. Vertrouwen 
is de hoeksteen van commandovoering. Vertrouwen 
kan niet worden afgedwongen, m aar moet, net zoals 
respect, worden verdiend. Wederzijds vertrouwen le
vert een elementaire bijdrage aan een hoog moreel.

Wederzijds begrip heeft een brede betekenis. In de 
eerste plaats moeten commandanten begrijpen welke 
problemen de ondercommandanten bezig houden. 
Ondercommandanten moeten bovendien inzicht heb
ben in de commandovoering van hogere niveaus en 
zo mogelijk daarbij worden betrokken.

In de tweede plaats betreft wederzijds begrip een 
overeenkomende inschatting van militaire proble
men. Een professionele kennis van de doctrine en de 
commandovoeringsstijl verbindt commandanten en 
ondergeschikten. Dit houdt overigens in dat zij over
eenstemming moeten hebben van het begrip wat de 
resultaten van het handelen moeten zijn. Minder be
langrijk is dat zij overeenstemming van begrip over 
de wijze van uitvoering hebben. Vooral bij het optre
den in internationaal verband is wederzijds begrip 
een aspect dat veel aandacht verdient.

Ten slotte het laatste beginsel van commandovoe
ring, tijdige en effectieve besluitvorming. Opdracht
gerichte commandovoering vraagt om tijdige en ef
fectieve besluitvorming op alle niveaus. Het is de 
kunst van het voeren van het commando de omstan
digheden en het moment die om een nieuwe beslis
sing vragen juist in te schatten. Ook moet de com
mandant zich afVragen of wel op zijn niveau een be
slissing móet worden genomen. In bepaalde omstan
digheden kan het wijs zijn het nemen van een beslis
sing uit te stellen, vooral als er onvoldoende informa
tie beschikbaar is of wanneer het besluit afhankelijk 
is van andere nog te nemen besluiten. Opdrachtge
richte commandovoering gaat er echter van uit dat 
commandanten op alle niveaus gebruik maken van 
kansen die er gedurende de operatie ontstaan. Als 
gevolg hiervan moeten vooral veel tactische beslis
singen worden genomen op basis van onvolledige in
formatie. Degene die altijd wacht op de laatste infor
matie, zal over het algemeen niet beslissend kunnen 
handelen. Een commandant kan dus zelf initiatief 
nemen om activiteiten te ondernemen waarvoor hij 
geen expliciete opdracht heeft gehad. Zelfs kan hij in 
sommige gevallen activiteiten ontplooien die tegen 
een gegeven opdracht ingaan, wanneer de situatie 
ter plekke sterk is veranderd. Altijd heeft hij het 
oogmerk van de hogere commandant, het einddoel, 
als richtlijn. Bij afwijkingen van de gegeven op
dracht moet hij natuurlijk wel zijn baas zo snel mo
gelijk, als het kan tevoren, informeren.

Slot
Tot zover over de wijze waarop militairen operaties 
leiden. Duidelijk mag zijn waarom militairen op het 
hoogste niveau niet altijd parate kennis hebben van 
de details van de operatie op het laagste niveau. 
Hoewel de vraag hierover door de aanwezigheid van 
de media urgenter lijkt te worden, zou een militaire 
leider zich eigenlijk moeten schamen als hij die de- 
tailkennis wèl paraat had: dan had hij namelijk geen 
opdrachtgerichte commandovoering toegepast. De
centralisatie en wederzijds vertrouwen gaan ervan 
uit dat commandanten op een lager niveau slechts 
de hoofdlijnen van hun optreden naar ‘boven’ rap
porteren. Daarnaast zijn zij gehouden om gevoelige 
informatie, zoals zaken die mogelijk van politiek be
lang zijn of kunnen worden door te geven. De beoor
deling daarvan ligt voor een belangrijk deel in de 
hand van militairen op lagere niveaus.

Martin van Creveld: C om m andin War. Harvard University Press, 1985, p. 274.
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Dat vergt een politiek gevoel bij deze militairen. Nu 
was het ontwikkelen van dat politieke gevoel gedu
rende de Koude oorlog geen prioriteit. Dat is het in
middels wel geworden. Opleidingen van bijvoorbeeld 
het Instituut Defensie Leergangen besteden hier 
veel aandacht aan.

Waar wederzijds begrip en wederzijds vertrouwen 
essentieel zijn om militaire effectiviteit te bereiken, 
dienen deze begrippen ook centraal te staan in de re
latie tussen militairen en politici. Dat Clausewitz ci
taa t ook in de 20e eeuw nog relevantie heeft, mag 
bijvoorbeeld blijken uit het micro-management dat 
president Johnson voerde over het Amerikaanse le
ger in Vietnam. Vanuit de Oval Office dirigeerde hij 
vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht die aan 
de andere kan t van de wereld werden ingezet, op het 
juiste doel. Achteraf is de constatering gerechtvaar
digd, dat hij zich beter had kunnen richten op de 
vraag wat de juiste politieke doelen waren die de 
Verenigde Staten in Vietnam wilde bereiken, zo ge
tuigt ook MacNamara in zijn spraakmakende me
moires, getiteld In Retrospect.

Spanning tussen de politicus en de militair heeft er 
altijd bestaan en zal er altijd blijven. Hoewel beide 
groepen hetzelfde doel nastreven, de één in dienst 
van de ander, zijn de methoden die zij hanteren per 
definitie verschillend. De westerse politicus behaalt 
immers resultaat door onderhandeling en het berei
ken van consensus; de militair uiteindelijk en als het 
nodig is door afdwinging. Wederzijds begrip en we
derzijds vertrouwen zijn aspecten w aar beide partij
en blijvend aan moeten werken, wil militaire inzet 
en het politieke oogmerk waarvoor het is bedoeld 
vloeiend in elkaar overlopen. M aar een verschil tus
sen militairen en politici zal er altijd blijven; en dat 
is maar goed ook!

Luitenant-kolonel Gijsbers is  als beleidsadviseur 
verbonden aan de Landmachtstaf. H ij bezit een 
Masters-degree in M ilitary A rt and  ^
Science van h e t United Sta tes A rm y z fW  
Command and General S ta ff College J jiy
te Ft. Leavenworth, Ks, USA.

Herstructurering, op basis waarvan eigenlijk?
W W olthuis

Voor heel het Nederlandse defensieapparaat geldt 
van oudsher dat het zich dient te schikken naar het 
prim aat van de politiek. Die gulden regel is, de jure 
et de facto, bepalend voor de functionele verhoudin
gen tussen enerzijds de militaire top - i.c. de Chef 
van de Defensiestaf (CDS) en de bevelhebbers van de 
krijgsmachtdelen - en anderzijds de politiek verant
woordelijke minister van Defensie en zijn staatsse
cretarissen). De voornoemde militaire autoriteiten, 
bijgestaan door hun staven, adviseren zowel desge
vraagd als op eigen initiatief de bewindslieden. De 
door de politici vervolgens genomen beslissingen 
worden, ook al zouden zij van de adviezen afwijken, 
door de onderscheidene echelons van de militaire or
ganisatie loyaal uitgevoerd.
Vertrouwd zijnde met die geijkte besluitvormings
procedure en overtuigd van de professionele compe
tentie en integriteit van de destijdse CDS, generaal 
Van der Vlis, komt het ons hoogst onwaarschijnlijk 
voor dat deze pur sang analyticus zijn toenmalige 
politieke meester Ter Beek zou hebben geraden tot 
diens door bezuinigingswoede geïnspireerde beleid. 
Nog afgezien van het terechte verwijt dat de betrok
ken minister zijn primaat heeft benut om zijn partij
politieke "oplossing" van een nog niet gekwantifi
ceerd, noch gekwalificeerd en zeer zeker niet geana
lyseerd probleem op te leggen aan de totaliteit van 
Defensie, mag de vraag worden gesteld hoe het dan 
wèl had moeten zijn. Het laat zich uiteraard begrij
pen dat zeer vele oudgedienden - al dan niet oud
strijders of veteranen - die in oorlogs- dan wel vre
destijd hun land mochten dienen, emotioneel in op
stand willen komen tegen de catastrofale gedragslijn

contra rationem, die immers onontkoombaar leidt tot 
reminiscenties aan de noodlottige gevolgen van het 
eenzijdige-ontwapeningsfanatisme uit het interbel
lum. Voor hen - getraumatiseerd of "alleen maar" ge
kwetst, deskundig of leek, politiek geëngageerd of 
neutraal, militair of burger, kortom, voor allen die 
wellicht meer dan de politicus belang stellen in de 
werkelijke grondslagen waarop een verantwoord Ne
derlands defensiebeleid zou moeten berusten - willen 
wij hier in het kort een aantal te r zake relevante as
pecten vermelden en toelichten. Daarbij wordt aan
getekend dat het slechts een beperkte greep betreft 
uit een uitgebreide reeks van punten ter overwe
ging. De volgorde waarin zij staan, is geen indicatie 
van hun belangrijkheid: die kan van geval tot geval 
soms veel verschillen.

W erkers of rovers
Hoewel moeilijk kan worden beweerd dat onze voor
vaderen een dergelijke principiële keuze ooit bewust 
hebben gemaakt, kiest een stam, een natie of welk 
samenlevingsverband dan ook, al in een vroeg stadi
um voor een bepaalde koers waarop de gezamenlijke 
inspanningen zullen worden geconcentreerd. Dat is, 
om in termen van onze eeuw te spreken, de beleids
keuze voor "boter" of "kanonnen": moet de menselij
ke energie worden ingezet om de economie, voe
dingsbodem en draagvlak voor welvaart en welzijn 
zoveel mogelijk te verstevigen, öf moeten mankracht 
en middelen worden gebundeld voor het maximalise
ren van het alternatief, de rooftocht??
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Die keuze geldt voor de lange termijn, want het is in 
feite niet mogelijk de koers 180 graden te verleggen 
en van het ene op het andere systeem om te schake
len. Immers, het beeld van de ”boter“maatschappij is 
dat van een volk in overall, aan het werk op de ak
kers en in de fabrieken, niet gehinderd door persoon
lijke of collectieve bewapening. In de roversamenle- 
ving daarentegen domineren gevechtspak en wapen
tuig van de talrijke parate strijders die op een gun
stig moment zullen toeslaan. Heeft in het eerste ge
val de werker geen tijd om zich meer dan strikt 
noodzakelijk met militaire aangelegenheden bezig te 
houden, in het andere bestel ontbreekt de tijd voor 
agrarische en industriële produktie ..., daar móét 
men dus wel op rooftocht gaan om het benodigde el
ders te bemachtigen. Bijgevolg moet, om het voortbe
staan van de vreedzame ”boter“-staat te kunnen ver
zekeren, wel degelijk worden gezorgd voor een af
doende beveiliging die ten minste garant staat voor 
de continuïteit van de fundamentele keuze. Dat 
houdt in dat er in voorkomend geval m instens een 
deugdelijke m ilitaire inspanning geleverd moet kun
nen worden. In dat opzicht heeft Nederland wel het 
een en ander uit de geschiedenis kunnen leren: wel
iswaar betitelde Multatuli ons land als ”de roofstaat 
aan de Noordzee", m aar voor die functie ontbeerden 
wij het geweldsapparaat zo lang wij boter prefereer
den boven kanonnen. Het valt eigenlijk mee dat de 
Nederlandse overheid u it de historie heeft geleerd 
dat er toch wel ”iets“ moet zijn. Daardoor staat dat 
ook nog steeds in de Grondwet van het Koninkrijk 
der Nederlanden, in artikel 98, eerste lid. Ondubbel
zinnig heet het daar ”Tot bescherming der belangen 
van de staat is er een krijgsmacht." Met dat ”is“ - let 
wel, niet ”kan zijn" - wordt de continuïteit, de perma
nentie verwoord. In een later punt komen wij daarop 
nog terug.

Strategiekeuze: continentaal of maritiem  
Behoeft er dus, zoals aangetoond, niet te worden ge
twijfeld over de noodzaak noch de legitimiteit van 
”een“ krijgsmacht, dan mag de politiek zich bezig
houden met de vraag welke prioriteiten in de op
bouwfase van dat instrum ent een rol moeten spelen. 
Ook zonder dat er een duidelijke dreiging wordt on
derkend van de zijde van een of andere potentiële 
'Vijand" zal er aan de vorming van het eigen militai
re apparaat een doordacht concept ten grondslag 
moeten worden gelegd. Dat vergt een beslissing ten 
principale over de strategie, dat wil zeggen de wijze 
waarop de toekomstige militaire leiding met de nog 
op te bouwen krijgsmacht op enig, vooralsnog moei
lijk in te schatten, oorlogstoneel een mogelijke tegen
stander met redelijke kansen op succes zal kunnen 
bestrijden teneinde dusdoende de opdracht - bescher
ming der belangen van de staat - te kunnen volbren
gen. Het laat zich begrijpen dat een dermate groot 
aantal imponderabilia de keuze bemoeilijkt. Toch 
moet zij worden gemaakt, en dat nog wel voor de 
lange termijn!

Voor Nederland betekende het, door heel de 
geschiedenis heen, of een eventuele dreiging van de 
landzijde dan wel van over zee moest worden 
verwacht.
Een onverhoopte misrekening zou rampzalige gevol
gen kunnen hebben. Wie zijn vaderlandse geschiede
nis kent, weet dat zulks ook werkelijk gebeurde in 
het rampjaar 1672, toen ‘s lands strategie geheel was 
gericht op de maritieme sfeer: de vloot kwam er niet 
aan te pas, omdat de verbondenen door de opengela
ten continentale achterdeur nagenoeg moeiteloos 
konden binnenwandelen. Weliswaar ligt een keuze 
op grond van de geografische situatie - geostrate- 
gisch dus - voor een extra accent op het maritieme 
aspect in de rede, omdat een groot deel van onze 
aan- en afvoerlijnen nu eenmaal over zee loopt, maar 
de Koudeoorlogperiode noodzaakte de Atlantische 
wereld wel degelijk tot grote inspanningen met het 
oog op mogelijke operaties te land. Dat overigens de 
toenmalige Sovjetunie - welker in- en uitvoerlijnen 
niet per se aan de zeewegen gebonden waren - des
ondanks een indrukwekkend maritiem oorlogvoe- 
ringspotentieel opbouwde, vergrootte het aantal 
vraagtekens dat onzerzijds werd geplaatst bij de be
weerde vreedzame coëxistentie.
Voor een eilandstaat zonder overzeese bezittingen 
zou een louter maritieme strategie misschien raad
zaam lijken, evenals een strikt op continentaal ge
bruik afgestemd concept voor een staat als Zwitser
land. Maar een deskundige adviseur zal ook in der
gelijke gevallen aandringen op een zeker mixtum, 
wellicht in de vorm van een of andere alliantie. Wed
den op één enkel paard is, zeker als lange-termijnbe- 
leid, veel te riskant als de veiligheid van de ”boter“- 
maatschappij op het spel staat en de "roofovervaller" 
vanzelfsprekend verrassend zal willen komen uit de 
onmogelijkst geachte richting ...!

Offensief of defensief concept 
Een staat welks bevolking zich concentreert op de 
economie zou een leek niet laten veronderstellen dat 
de krijgsmacht er zal worden opgebouwd op basis 
van een offensief concept. Een defensieve strategie 
ligt uiteraard meer voor de hand. Terecht, want de 
staat in kwestie zal primair streven naar handha
ving van de status quo en in de regel is daarvoor de 
strategische verdediging uitstekend geschikt. In 
onze terminologie is dat ook terug te vinden: eertijds 
hadden wij ministers van Oorlog m aar die benaming 
is, evenals die van het departement, gewijzigd in van 
Defensie. Toch kan ook in een verdedigingsoorlog 
het offensieve element niet geheel en al worden ge
mist: essentieel gebied dat mocht zijn verloren ge
gaan, moet zo nodig worden heroverd om de samen
hang van de totale verdediging te kunnen herstellen. 
Bovendien kan, bijvoorbeeld in het verband van een 
bondgenootschappelijke strategie, soms een groot
scheeps offensief worden ondernomen om een agres
sor te noodzaken zijn strategische reserves alsnog 
naar het bedreigde front over te brengen.
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In het algemeen echter zal de werkersnatie zich op 
het voeren van een defensief voorbereiden, hoewel 
dat de roofstaat in de praktijk in de gunstigste posi
tie brengt: de aanvaller kan het initiatief uitbuiten, 
plaats en tijd bepalen, de zwaartepunten zelf uitkie
zen, en zo voort.
De verdediger zal moeten afwachten, hij kan hoog
stens REageren op wat ter andere zijde wordt 
ondernomen.
Ook de niet-deskundige zal na kennisneming van 
het vorenstaande zich kunnen indenken dat de keu
ze voor het defensief in feite een zeer groot beslag 
zou moeten leggen op de mankracht, die - om de ver
rassing te ontkrachten - eigenlijk constant langs de 
staatsgrenzen in stelling zou moeten zijn, paraat, 
met heel het benodigde arsenaal. Dat is zozeer in 
strijd met de beleidskeuze voor ”boter“ dat het ge
woonweg niet kan. Het gevolg van dat netelige 
vraagstuk is daarom dat in de krijgsmachtopbouw de 
personeelsbehoefte-voor-oorlogstijd h e t absolute 
knelpunt vormt waarvoor, hoe dan ook, een doeltref
fende oplossing m oét worden gevonden!
Wij herinneren ons een minister van Defensie van 
enkele kabinetten geleden die, zich voorstander beto
nende van een kleinere krijgsmacht, erop werd ge
wezen dat de consequentie daarvan dan diende te 
zijn dat alsdan naar Israëlisch model het concept 
van de Gideonsbende aan de opbouw van dat keur
korps ten grondslag zou moeten worden gelegd, logi
scherwijze m et inbegrip van h e t offensieve optreden 
ter preventie van ‘s vijands kwalijke oogmerken. Die 
lumineuze ministeriële idee, toen stilzwijgend ge
schrapt maar recentelijk ontstoft, verergert het bo
venomschreven knelpunt, tenzij het Gideonsmodel 
wordt aanvaard! In hoeverre zo’n politieke brainwa- 
ve zich verhoudt tot de realiteit van de feitelijke per
soneelsbehoefte van de oorlogsorganisatie waarop 
moet worden vertrouwd ”tot bescherming der belan
gen van de staat" blijft voor het toch wel degelijk be
langhebbende kiezersvolk-in-overall verhuld. Waar
om ook niet: dat zou daaromtrent toch zeker niet 
evenveel kunnen begrijpen als de doorsnee 
politicus?!

Statische of dynamische defensie 
Voor de opleidings- en oefeningsprogramma’s en 
voor de totaliteit van de bewapening, gevechtsvoer- 
tuigen, luchtmacht, e.d., is het nodig na de beleids
keuze voor het defensief nader te preciseren of die 
verdediging te gelegener tijd een statisch dan wel 
een dynamisch karakter dient te hebben. Een school
voorbeeld van het eerstgenoemde is het Franse sys
teem dat ”le Sonctuaire" - het heilige territorium - 
moest vrijwaren van een herhaling van de verschrik
kingen van de Eerste Wereldoorlog toen die bodem 
werd doordrenkt met het bloed van de eigen jonge
lingschap. De Maginotlinie, een geperfectioneerde 
versie van de eertijdse loopgravenstelsels, bleek nut
teloos tegen een aanvaller wiens strategie en tactiek 
waren ontwikkeld op basis van een totaal andere vi
sie dan die van WO I.

Een ”wise-after-the-fact“-criticaster zal concluderen 
dat Frankrijk zijn geld beter had kunnen besteden 
aan pantserdivisies maar dan is het de vraag of, bij
voorbeeld, op alle bevelsniveaus voldoende aanvoer
ders beschikbaar zouden zijn om met de vereiste soe
pelheid van geest leiding te kunnen geven aan die 
uiterst mobiele oorlogvoering.
Ook met het oog daarop moet worden beseft dat de 
keuze statisch of dynamisch er een is voor de lange 
termijn. Terzijde mag in dit verband wel enige scep
sis worden betoond aangaande ”onze“ luchtmobiele 
eenheden-in-wording: in principe stellig dynamisch 
en dus superieur aan een statische defensie. Maar 
welke keuze is er dan door de politiek precies ge
maakt op het terrein van alle andere hiervoren opge- 
somde aspecten??

N eutraliteit geen optie
Voor een staat welks mankracht zich op de economie 
concentreert, zou het aantrekkelijk zijn als de poli
tieke leiding in het buitenlandse beleid een effectieve 
neutrale positie zou kunnen innemen die ook door de 
internationale gemeenschap zou worden gerespec
teerd. Helaas heeft de historische realiteit bewezen 
dat neutraliteit geen echte optie is, omdat de bellige- 
renten - d.z. de oorlogvoerende partijen - in hun al 
lang van tevoren opgestelde operatieplannen ge
woonlijk geen "omwegen" e.d. om neutraal terrein 
zullen hebben ingecalculeerd. Wie toch buiten even
tuele gewapende conflicten wil blijven, zal derhalve 
doorlopend een enorme militaire inspanning moeten 
leveren om alle grenzen van het eigen rechtsgebied 
continu en demonstratief zowel te land en te r zee als 
in de lucht te kunnen verdedigen tegen wie dan ook. 
Wat in 1914-18 ons land min of meer toevallig lukte, 
bleek in 1940 een volslagen illusie. Al sinds de klas
sieke oudheid geldt daarom onveranderd hetgeen 
door Livius Vegetius, e.a., werd bepleit: ”Si vis 
pacem, para bellum"; zo g ij de vrede wilt, weest dan 
voorbereid op de oorlog! Ook Vader Cats duidde op 
die noodzaak toen hij dichtte:
‘t  Is geen bequamen tijd een sweert te laten smeeden 
Wanneer des vijants heir op ons comt aangereeden. 
Daarmee gaf hij aan dat de benodigde m acht paraat 
beschikbaar moet zijn op het moment dat de dreiging 
zich metterdaad manifesteert.

Macht, een produkt van drie factoren 
De niet met de oorlog-en-vredeproblematiek ver
trouwde leek is in de regel gewend het begrip 
”macht“ in die context gelijk te stellen aan "militaire 
macht". Waar in onze eeuw de "totale oorlog" ge
meengoed is geworden, is ook nadere bezinning no
dig op de vraag wat macht eigenlijk is. Om niet te 
ver uit te weiden, wordt in deze beschouwing vol
staan met het ter overdenking neerleggen van de - 
gemakshalve enigszins gesimplificeerde - formule:

Macht
militair potentieel x economie x moreel van de natie
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Op die wijze wordt de interrelatie aangegeven tus
sen die drie factoren. Het is n iet de som, maar het 
produkt. Ergo, als één der factoren nul zou zijn, is 
ook de macht nul. Compensatie door het vergroten 
van de waarde van een der andere factoren baat 
niet. De consequenties daarvan zullen een ieder wel 
duidelijk zijn die bereid is een schatting te maken 
van wat door verschillende staten of bondgenoot
schappen in onverhoopt geval in enig conflict aan 
MACHT in het geding kan worden gebracht!
Ook als er uit geen enkele richting enige dreiging 
kan worden onderkend, is het geraden bovenbedoeld 
produkt voor alle zekerheid op peil te blijven hou
den. Den volke kond doen ”de dreiging is verdwe
nen", zoals ten onzent de politieke leiding deed in de 
waan dat bijgevolg het verkleinen van de factor m ili
tair potentieel gerechtvaardigd te achten was, tast 
ontegenzeglijk twee factoren aan: krijgsmacht èn of
ferbereidheid van de bevolking ... die immers geen 
noodzaak meer ziet'.

N ationaal of bondgenootschappelijk 
Voor het lange-termijnbeleid inzake ‘s lands veilig
heid moet ook worden gekozen voor een afzonderlijk 
optreden of voor samenwerking met andere naties. 
Nederland heeft voor het laatste gekozen, kon in fei
te niet anders. Dat impliceert overigens wèl dat bij 
het vaststellen van de onderscheidene takenpakket
ten de lasten eerlijk verdeeld moeten worden: niet 
voor de een de lusten, voor de ander de lasten! Het 
laat zich begrijpen dat de politici en hun adviseurs 
ernaar streven de zwaarste taken, de duurste mate- 
rieelinvesteringen, de voor de mankracht onaange
naamste opdrachten, enz., enz., op andermans bordje 
te laten terechtkomen. Zulks is uiteraard fnuikend 
voor de sfeer in, en het functioneren van een bondge
nootschap. Mèt alle gevolgen van dien.

D ienstplicht afschaffen?
Eerder zegden wij toe te zullen terugkomen op art 98 
van de Grondwet. Bij dezen daaromtrent dan het 
volgende. Wij citeerden slechts het begin van het 
eerste lid van dat artikel. Dat stelt namelijk: ”... een 
krijgsm acht, bestaande u it vrijwilligers en uit 
dienstplichtigen1‘. Die bewoordingen stempelen 
merkwaardigerwijze een afschaffing van laatstge
noemde categorie tot een met de Grondwet strijdig 
besluit. Het komt ons voor dat het herstructureren 
van de zo drastisch tot op het bot gesnoeide Neder 
landse krijgsmacht zeer zeker in strijd is met onze 
"wijze Constitutie", die immers in de prille beginfase 
van Nederlands onafhankelijkheid ervan uitging dat 
dienen in de gewapende macht, die de onafhankelijk
heid waarborgde, eerder een voorrecht dan een 
plicht mocht heten!
Gevreesd moet worden dat - ongeacht de bewoordin
gen "opschorten van" en "vervallen van" dienst- of 
opkomstplicht, waarmee het afschaffen wordt geca
moufleerd - de vulling van de oorlogsorganisatie van 
onze krijgsm acht allerm inst verzekerd is.

Dat probleem, hiervoren als knelpunt beschreven, 
kan bepaaldelijk niet worden weggemoffeld door 
simpelweg te stellen dat er ”geen dreiging meer" is. 
Wij plaatsen dan ook grote vraagtekens bij de desbe
treffende politieke besluitvorming. Het is kenm er
kend voor de beleidsvormers dat van alle in onze 
summiere beschouwing opgesomde aspecten - slechts 
een kleine greep uit vele! - er klaarblijkelijk maar 
één enkele heeft gediend als argument: "geen 
dreiging".

Daarmee bewijst dan de overheid eens te meer hoe
zeer Johan de Witt het in de 17de eeuw bij het rech
te eind had toen hij zich over zijn landgenoten be
klaagde met "Want de aerd der Hollanders is een so- 
danighe dat als haer de noot ende peryckulen niet 
seer claer voor oghen comen, sy gheensints ghedispo- 
neert connen worden om naer behoren te vighileren 
voor haer eighen securiteyt".
Wij betreuren het dat aan het einde van onze eeuw 
de huidige overheid zich niet wil realiseren dat een
zelfde typering evenzeer geldt voor wie onder paarse 
vlag bedenkelijk zweemt naar "geen man en geen 
cent"!

W. W althuis is  Gen.Maj. b.d. en was D irecteur van 
de Hogere Krijgsschool en hoofdredacteur van de M i
litaire Spectator en m ilitair m edewerker aan h e t opi
nieblad van de Stichtingen voor Vrijheid en Veilig
heid.
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Kwaliteit van het beroepsleger is lager dan die van het
dienstplichtigenleger

m r Peter T. Braaksm a

E ind januari 1996 kwam de laatste lichting dienstplichtigen op en op 31 augustus van d it jaar zullen de 
laatste dienstplichtigen afzwaaien. Vanaf 1 septem ber 1996zitten  er dan geen dienstplichtigen m eer in  
h e t Nederlandse leger en vanaf genoemde datum zal de krijgsm acht een beroepsleger kennen dat bestaat 
u it Beroeps Onbepaalde Tijd (de zogenaamde ‘BOT-ers’) en Beroeps Bepaalde Tijd (de zogenaamde BBT- 
ers’j. Deze laatste groep vormt de vervanger voor de huidige dienstplichtigen. M et de kom st van de BBT- 
ers za l de sam enstelling van h e t leger heel anders worden. Doordat h e t dan geen dwarsdoorsnede m eer 
vorm t van de maatschappij zal de kw aliteit van h e t beroepsleger lager zijn dan die van h e t 
dienstplich tigenleger.

Dwarsdoorsnede samenleving 
Nederland kende jarenlang een dienstplichtigen le
ger, hetgeen inhield dat er ieder jaar grote groepen 
(jonge) jongens op moesten komen om hun dienst
plicht te vervullen. Zij werden opgeleid voor de 
meest uiteenlopende functies, waarbij voor sommi
gen de mogelijkheid bestond de officiersrangen te 
krijgen. Kenmerk van dit dienstplichtigenleger was, 
dat het een dwarsdoorsnede van de Nederlandse sa
menleving was en het vormde daar zo een goede af
spiegeling van. Jongens uit alle geledingen van de 
samenleving werden bij elkaar gebracht en trokken 
gedurende langere periode met elkaar op. Dat hier
door sociale vaardigheden (verder) werden ontwik
keld is duidelijk. Belangrijk is ook dat er zo verschil
lende disciplines werden ingebracht. Er was altijd 
wel iemand met een specialiteit die op een bepaald 
moment van pas kwam. Daarnaast was er ook altijd 
wel iemand aanwezig die een gezonde kritische hou
ding had, waardoor kaderleden scherp moesten blij
ven bij hetgeen zij verkondigden.
Met het wegvallen van de dreiging van een massale 
aanval door (landen uit) het Oostblok, verdween ook 
heel snel het maatschappelijk draagvlak voor in
standhouding van de dienstplicht. De regering heeft 
op deze (maatschappelijke) ontwikkelingen inge
speeld, door het bestaande leger om te vormen naar 
een klein en snel inzetbaar leger. Hiervoor was een 
grootschalige herstructurering van de krijgsmacht 
nodig. Het einde van deze herstructurering is met 
h e t afzwaaien van de laatste dienstplichtigen, eind 
augustus 1996, een feit: Nederland beschikt dan 
over een vrijwilligersleger.

N adelen dienstplicht
D at aan het dienstplichtsysteem natuurlijk grote 
maatschappelijke nadelen kleven, behoeft nauwe
lijks enig betoog. Zo is de verveling onder de dienst
plichtigen al jaren zeer groot. Daarbij moesten met 
name jongens die een rendabele opleiding hadden 
genoten de start van hun loopbaan een jaar uitstel
len. Zij zijn zo in ieder geval een jaar inkomen mis
gelopen en hebben zij een jaar korter voor pensioen
opbouw gezorgd. Onderzoeksbureau Berenschot 
heeft voor de AVNM en de W D M  uitgerekend dat 
de nadelige inkomenseffecten voor dienstplichtigen

variëren tussen de ƒ 50.000 en ƒ 70.000 gulden, af
hankelijk van iemands leeftijd en opleiding. De afge
lopen jaren zijn de nadelen alleen nog m aar groter 
geworden. Er hoefden steeds minder jongens hun 
dienstplicht te vervullen, terwijl steeds meer jongens 
na hun opleiding direct konden gaan werken. De be
langenverenigingen van dienstplichtigen pleiten er 
nog steeds voor om deze nadelige effecten te 
compenseren.

Voordelen beroepsleger
Nu is dan eindelijk het door velen langverwachte 
moment aangebroken dat Nederland een beroepsle
ger krijgt. Het belangrijkste voordeel van een be
roepsleger is dat alleen jongens en meisjes die gemo
tiveerd zijn in dienst gaan. Deze jongeren tekenen 
vrijwillig voor minstens tweeeneenhalf jaar een con
tract met Defensie en in die periode verdienen zij 
een goed maandsalaris. Daarmee zijn zij BBT-er ge
worden: beroeps bepaalde tijd. Gedurende hun con
tractperiode hebben zij veel mogelijkheden om stu
dies te volgen. Defensie stelt hiervoor ruime vergoe
dingen beschikbaar en de studies kunnen vaak ge
volgd worden in diensttijd. Defensie erkent hiermee 
haar verantwoordelijkheid om jongens en meisjes 
met een meerwaarde terug de maatschappij in te 
sturen.

Nadelen beroepsleger
Het belangrijkste nadeel van het beroepsleger, in de 
vorm zoals Defensie voorstelt, is dat het geen dwars
doorsnede meer vormt van de maatschappij. Een se
lectiecriterium om BBT-er te worden is dat men op- 
leidbaar moet zijn, wat in de praktijk neerkomt op 
afgerond Basisonderwijs met een paar jaar Voortge
zet onderwijs. Een dergelijk selectiecriterium bevor
dert de instroom van jongeren die niet of nauwelijks 
opleiding hebben genoten en een functie in het leger 
als laatste kans zien om nog aan de slag te kunnen. 
Daarmee wordt het begrip ‘motivatie’ in een relatief 
begrip. Vanzelfsprekend bestaat er voor Defensie de 
mogelijkheid om jongens of meisjes af te keuren voor 
een BBT-contract. Zij heeft echter wel de taak om 
per jaar duizenden functieplaatsen te vervullen, 
waarmee ‘selecteren’ ook een relatief begrip dreigt te 
worden.
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Aanscherping m ilitair straf- en tuchtrecht 
Ook binnen de krijgsmacht zelf zijn negatieve gelui
den te horen over de vorming van een beroepsleger. 
Argumenten dat de dienstplichtigen het kader 
scherp hielden komen maar al te vaak naar buiten. 
D aarnaast heerst er alom angst over de negatieve 
m entaliteit van de jongens en meisjes die worden 
aangenomen. De Wet militair straf- en tuchtrecht 
wordt aangescherpt, om te voorkomen dat Defensie 
straks onmachtig staat tegenover het gedrag van de 
nieuwe militairen. Verder komt de vraag aan bod of 
de nieuwe militairen hun opleiding binnen drie 
maanden krijgen afgerond, of dat die eigenlijk een 
maand langer zou moeten duren. Daarnaast worden 
in het Breed Overleg Homosexualiteit en Krijgs
macht zorgen geuit over de inkrimping van het aan
tal lesuren, dat zal worden besteed aan normen en 
waarden binnen de organisatie. Er heerst de angst 
dat er weer gebikkeld gaat worden, ”...en dan is er 
geen plaats voor softies“. Jongens zullen bijvoorbeeld 
dus minder snel uit durven komen voor een andere 
geaardheid. Gekoppeld aan de genoemde nadelen die 
er zijn aan het beroepsleger, is het aspect dat het 
imago van de krijgsmacht geschaad wordt. Doordat 
het beroepsleger grote aantrekkingskracht uitoefent 
op laaggeschoolde jongeren, zal het imago van de 
krijgsmacht slechter worden. Hierdoor zal het steeds 
moeilijker worden om mensen te werven, en om de 
wervingstargets te bereiken. Als gevolg daarvan zul
len de selectiecriteria moeten worden bijgesteld. Dan 
is Defensie in een neerwaartse spiraal terecht geko
men, voor wat betreft het aantrekken van kwalita
tief goede werknemers.

Kwaliteit
Onder kwaliteit van het leger valt te verstaan hoe 
het leger de aan haar opgedragen taken uitvoert. De 
belangrijkste taak voor het Nederlandse leger is cri
sisbeheersing. Hieronder moet worden verstaan dat 
het leger op iedere plek op de wereld zo snel mogelijk 
ingezet moet kunnen worden bij het voorkomen en 
beheersen van crises. De belangrijkste factoren die 
de kwaliteit van het leger bepalen zijn mens, materi
eel en de organisatiestructuur. Over de factoren ma
terieel en organisatiestructuur gaat deze uiteenzet
ting niet, wel over de factor mens. Belangrijk voor de 
bepaling van de kwaliteit van de krijgsmacht is dat 
als de menselijke factor van onvoldoende kwaliteit 
is, dit zijn weerslag heeft op de andere twee factoren, 
en omgekeerd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ame
rikaanse militairen, staan Nederlandse militairen 
bekend als zeer inventief. Talrijk zijn de voorbeelden 
waar met oefeningen tankcommandanten van de 
tank werden gehaald, en de Nederlanders, in tegen
stelling tot hun buitenlandse collega’s, uitstekend 
verder konden functioneren. De inventiviteit van het 
(huidige) leger word gevormd door de samenkomst 
van verschillende disciplines, als gevolg van het feit 
dat het een dwarsdoorsnede is van de samenleving. 
Op grond van bovengenoemde nadelen van een be
roepsleger zal de kwaliteit van de krijgsmacht lager 
zijn dan die van een dienstplichtigenleger.

Grondwet
Dat slechts de opkomstplicht is opgeschort en dat 
niet de dienstplicht wordt afgeschaft blijkt uit artikel
98 lid 1 Grondwet. Dit artikel is in 1995 gewijzigd en
luidt als volgt: ”Tot bescherming der belangen van 
de Staat is er een krijgsmacht, bestaande u it vrijwil
lig dienenden en mede kan bestaan u it dienstplichti
gen." (curs. P.B.). Dit artikel is natuurlijk niet voor 
niets gewijzigd. Defensie houdt er kennelijk reke
ning mee dat het beroepsleger niet goed zal functio
neren en anticipeert op herinvoering van de op
komstplicht. Dit is een reële optie als het werven 
van vrijwilligers tegenvalt. Het argument dat de op
komstplicht niet meer zal worden ingevoerd, omdat 
de krijgsmacht na de reorganisatie alleen nog maar 
is ingesteld op de instroom van vrijwilligers, lijkt 
nauwelijks valide, omdat de ‘nieuwe’ krijgsmacht is 
ingesteld op de aanwezigheid van (vrijwillig) perso
neel voor een bepaalde tijd. Te zijner tijd zal de 
dienstplicht in eerste instantie mogelijk weer voor 
een langere periode vervuld moeten worden.

Selectiecriteria
Bij een kritische beschouwing past het om met moge
lijke oplossingen te komen. In dit betoog is de kwali
teit van de toekomstige militairen ter discussie ge
steld. Bij ieder bedrijf is het gebruikelijk om, bij va
catures, de beste kandidaten aan te trekken. Dit u it
gangspunt zal onverkort moeten gelden voor de 
krijgsmacht, dat zichzelf zo graag ziet als een nor
male werkgever. Derhalve zullen de selectiecriteria 
moeten worden gewijzigd, waarmee Defensie zich zal 
richten op een meer diverse doelgroep.

Belangenverenigingen
De belangenverenigingen van dienstplichtigen hou
den ook rekening met de mogelijkheid dat de op
komstplicht wordt ingevoerd. De AVNM gaat over in 
een slapende stichting om, als de opkomstplicht bin
nen een periode van tien jaar weer wordt ingevoerd, 
de oude vereniging te doen herleven. De termijn van 
tien jaar is gekozen vanwege het feit dat de opge
bouwde kennis en ervaring na tien jaar zodanig ver
ouderd is, dat daar niets meer mee te beginnen valt.

m r Peter T. Braaksma is voorzitter van de Algemene 
Vereniging voor Nederlandse M ilitairen.
De Algem ene Vereniging Nederlandse M ilita iren (A VNMJ is  in  
i  972 opgericht om de belangen van Nederlandse d ienst

p lichtigen te behartigen. Sind s veie ja re n  is  m eer dan 70%  
van a lle dienstplichtigen lid  van de A VNM, en z ij is  daarm ee  
de grootste belangenvereniging. M om enteel heeft z ij onge
veer 6 .0 00  leden. De AVNM is  een zelfstandige, ongebon
den vereniging en hanteert een actie f overlegm odel. D it 
houdt in dat e r voor wordt gekozen om  problem en door 
m id d e l van overleg op te lossen. Het zoeken van p ub lic ite it 
wordt gedaan a is pressiem iddel. Kenm erk is  verder dat 
standpunten m et onderzoek worden gestaafd. H et Dagelijks 
Bestuur wordt gevorm d door negen d ienstplichtigen, d ie zijn  
vrijgeste ld  van hun m ilita ire  taken en fu lltim e werkzaam zijn  
voor de A VNM. Nadat de laatste d ienstplichtige is  a f g e
zwaaid, za l de AVNM overgaan in een slapende stichting, en 
za l weer tot leven kom en a ls de opkom stp licht b innen tien 
ja a r weer wordt ingevoerd.
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Defensie als internationale politie-agent is oké
Pau/us O erlem ans

Defensie is verdedigen. Maar het verdedigen van 
wat? Verdedigen van waarden? Van maatschappelij
ke posities? Van mensenrechten? Van grond? Van 
economische belangen? Moet defensie dan alles ver
dedigen? Is er geen grens aan wat defensie moet 
verdedigen?
Het is niet mogelijk defensie alles te laten verdedi
gen. Dat ligt erg voor de hand. Geen enkel taken
pakket, dus ook niet van defensie, kan onbegrensd 
zijn. De politiek heeft de taak en de macht te beslis
sen in welke situatie defensie wel en niet ingezet 
wordt. In deze bijdrage een gedachte over wanneer 
wel- en niet.

N adenken verplicht
Ik pleit voor een radicaal andere inzet van het leger 
dan tot nu toe gebruikelijk. Het leger is in dit artikel 
te beschouwen in de brede zin van het woord, dus 
ook de luchtmacht en de marine. Op tal van plaat
sen, ver weg èn dichtbij, zijn op dit moment soldaten 
(al dan niet peace-keepers of vredes-soldaten ge
naamd) elkaar aan het afslachten omdat ze er door 
politici op uit gestuurd worden om iets te verdedi
gen. Ik vraag mij sterk af of ze weten wat ze daar 
staan te verdedigen en of ze het daarmee wel eens 
kunnen zijn.
Laat ik helder zijn: het is uiteraard ongewenst om 
-als er een oorlog woedt- iedere soldaat op ieder mo
ment de vraag te stellen of hij/zij wel weet waar die 
mee bezig is on of hij/zij het daarmee eens is. Op het 
moment dat iemand soldaat is, moet je ervan op aan 
kunnen dat die ook vecht als het nodig is. Ieder 
mens (en soldaten zijn toch ook mensen zou je zeg
gen) echter zou regelmatig moeten nadenken of dat
gene wat hij doet of nalaat wel rechtvaardig is. Het 
is gelukkig niet aan soldaten om te beslissen of ze 
het nodig vinden ergens een oorlog te gaan voeren. 
In veel landen hebben daar m.n. politici iets over te 
zeggen. In de Nederlandse situatie kun je m.i. stel
len dat het toch vooral de politici zijn die beslissen of 
we ergens een aantal jonge levens tegenaan gooien. 
Weliswaar is die beslissing mede afhankelijk van 
w at militairen daarover zeggen, maar om dit stuk 
enigszins overzichtelijk te houden, stel ik maar dat 
de politici beslissen over wel of niet inzetten van het 
leger.
Als je overweegt een leger in te zetten, of je wilt be
slissen dat niet te doen, is nadenken verplicht. Voor 
een stukje gebeurt dat ook wel door enkele mensen. 
Ik wil dat veel meer mensen veel vaker en vooral 
dieper zouden nadenken voordat we daarover een 
besluit nemen. Ik vind dat niet alleen politici hier in 
hun  veronderstelde wijsheid over zouden moeten na
denken. Iedere kiezer zou ook eens stevig moeten 
nadenken.

Wil je nu dat jij of jullie kind iets gaat verdedigen? Is 
er niet iets anders wat misschien juist in plaats van 
dit verdedigd zou moeten worden? Is dit een leven 
waard? Wat zou er dan verdedigd moeten worden. Is 
het een taak van de overheid om dat te verdedigen? 
Welke waarden zijn hier in het geding? Willen we 
die waarden verdedigen met geweld? Is het gerecht
vaardigd dat er andere mensen gedood gaan wor
den? Zijn alle andere middelen voldoende gepro
beerd? Wordt er nu niet te snel/makkelijk naar het 
geweldsmiddel gegrepen? Hebben andere middelen 
voldoende tijd gehad om te werken?
Iedere soldaat zou m.i. vergelijkbare vragen aan 
zichzelf moeten stellen. Waarom ga ik wel mensen 
doden voor dit doel en doe ik dat niet voor dat ande
re doel? Wat is de fundamentele waarde die nu in 
het geding is? Welk mensenrecht is hier in gevaar? 
Gaat het hier slechts om economische belangen? Zijn 
er misschien op andere plaatsen situaties w aar ik 
met mijn vaardigheden meer op mijn plaats ben?
Zijn er andere plaatsen/situaties w aar grotere w aar
den in het gevaar zijn? Wil ik sterven voor de belan
gen die ik nu moet gaan verdedigen? Is het gerecht
vaardigd dat ik voor deze belangen mensen ga 
doden?
Over deze zaken zou regelmatig nagedacht moeten 
worden. E r moet niet alleen individueel over nage
dacht worden. Ook groepsmatige discussie-bijeen- 
komsten zouden regelmatig moeten plaatsvinden. 
Juist door het horen van andere en soms tegenstrij
dige meningen, kun je je eigen gedachten aanscher
pen. Van alleen steeds dezelfde boodschap voor jezelf 
herhalen of alleen steeds met mensen praten die er 
hetzelfde over denken dan jijzelf, wordt je dom. Dit 
zal er m.i. toe leiden dat we minder vaak het leger 
inzetten in situaties waarin we het nu inzetten. We 
zouden met elkaar vaker tot de conclusie komen dat 
het toch eigenlijk vooral alleen m aar platvloerse eco
nomische belangen zijn waarvoor we het leger 
inzetten.
Ik denk dat als militairen gaan nadenken over wat 
ze doen, we veel minder militairen zullen overhou
den om te gaan vechten. Ik fantaseer even door. We 
houden er niet alleen veel minder over, m aar er zul
len er ook automatisch minder nodig zijn. Immers 
als meer mensen vaker nadenken over wat wel en 
niet rechtvaardig is, zal er minder vaak bedacht 
worden dat het nodig is militairen in te zetten. We 
hebben dan minder legers nodig. Nu hoor ik de lezer 
al denken: ”Daar heb je weer zo’n idealistische we
reldverbeteraar. Die heeft geen oog voor de realiteit. 
E r zijn immers altijd figuren die niet willen doen 
wat rechtvaardig is. Je houdt altijd machtswelluste
lingen". Jazeker, daar heeft dan de lezer ook gelijk 
in.
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W anneer wèl leger inzetten
Daarom pleit ik er ook niet voor om het gehele appa
raa t m aar simpelweg af te schaffen. Er zijn en blij
ven inderdaad altijd invloedrijke lieden die menen 
dat ze anderen mogen bestelen, verdrijven of ver
moorden. Ik begin dan ook -tot mijn spijt- van het 
idee af te raken dat de mens alleen maar goed is. Er 
zijn lieden die, om welke reden dan ook, dingen wil
len doen die door de samenleving niet geaccepteerd 
kunnen worden en waar onmiddellijk ingrijpen ver
eist en gewenst is. Dat is de reden waarom ik vind 
dat we de kennis, ervaring, middelen en mogelijkhe
den van getrainde mannen en vrouwen zeker niet 
moeten weggooien. Die kunnen en moeten we juist 
goed gebruiken. Het leger is, kijkend naar z’n moge
lijkheden, een fantastisch apparaat. Het is in staat 
om op- en over grote afstanden, in no time logistieke 
en bouwkundige voorwaarden te creëren om vervol
gens over te gaan op handhaving van bepaalde 
waarden. En deze indien nodig af te dwingen met ge
weld. Begrijp me dus goed, ik denk niet datje  in alle 
situaties onrecht kunt oplossen door er met elkaar 
over te praten. In situaties waar menselijke waarden 
dreigen platgewalst te worden door één of andere 
malloot, moeten die mensen en waarden feitelijk ver
dedigd worden. De mogelijkheden van het leger kun
nen goed benut worden. Hier sterven mensen omdat 
ze, zoals ik, teveel eten en drinken. Een paar kilome
ter verderop sterven nog steeds mensen omdat ze te 
weinig eten en drinken hebben. Zou het leger daar 
nu niet een schone taak hebben? Het is toch in staat 
bevoorradingslijnen op te zetten. Ze is toch in staat 
bruggen te bouwen, ziekenhuizen te maken, vervoer 
te regelen en noem maar op? Het leger kan werkelijk 
heel veel. Die capaciteiten weggooien is geldverspil
ling. Het leger moet m.i. daar ingezet worden waar 
volken in de verdrukking komen. Het leger moet in
gezet worden om de mensenrechten te verdedigen.

W anneer leger niét inzetten
Mijn probleem met het leger is daarom niet zozeer 
het feit dat er een organisatie bestaat die in staat is 
deze taken uit te voeren. Mijn probleem is vooral de 
momenten waarop dat apparaat in stelling gebracht 
wordt. Oftewel, ik ben het hartgrondig oneens met 
wanneer en waarvoor we het leger inzetten en grij
pen naar het geweldsmiddel.
De belangrijkste taak van defensie is het verdedigen 
van waarden. Ik leef in deze maatschappij en heb 
daarmee leren leven. Alle mensen hebben bepaalde 
afspraken nodig. Wij hebben met elkaar afgesproken 
dat we op een bepaalde manier willen leven en die 
afspraken hebben we ook nodig. Mensen die willen 
leven in onze samenleving en als volwassen burger 
met dito rechten gezien willen worden, hebben daar
om rekening te houden met de rechten van anderen. 
Grote vraag is bovenal natuurlijk wat je als rechten 
van elkaar beschouwd. In de zichzelf liberale noe
mende JOVD, zal daar waarschijnlijk anders over 
gedacht worden dan bij bijv. de GPV-jongeren, SP- 
jongeren of Dwars (GroenLinks jongeren).

Maar daarvoor hebben wij met z’n allen een mooi 
systeem bedacht, de democratie. Als we erin ge
slaagd zijn met elkaar afspraken te maken, leggen 
we die vast in verdragen, wetten en verordeningen. 
Zo is er bijvoorbeeld het Verdrag inzake de Mensen
rechten. Kijk, dat bedoel ik nu met belangrijke waar
den. Het probleem met deze tekst is niet anders dan 
met iedere andere tekst; iedereen legt het m aar net 
zo uit als hem goeddunkt. Hoe dan ook, veel landen 
hebben deze onderschreven. Het zou dus een zaak 
moeten zijn van deze landen dit Verdrag na te leven 
en te controleren. Dat gebeurt toch ook zou je zo zeg
gen. Enkele jaren geleden zijn we toch ook tegen de 
Irakezen in Koeweit tekeer gegaan omdat ze de men
senrechten (of Landenrechten) schonden? Ook in 
WOU hebben we toch de mensenrechten verdedigd? 
Over WOU durf ik weinig te zeggen omdat ik die 
niet meegemaakt heb. Wel heb ik bewust de Golfoor
log meegemaakt. Wat daar ook gebeurde, we zijn er 
niet naartoe gegaan om de mensenrechten te verde
digen. Het zal toch niemand ontgaan zijn dat daar 
een oorlog gevoerd is om economische belangen vei
lig te stellen. Niemand maakt zich druk om de men
senrechten. Dat blijkt ook uit andere situaties waar 
we niet ingrijpen omdat er geen economische belan
gen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Afrika en Bosnië. Als 
er voor de wereld, met de VS voorop, economische 
belangen te verdedigen waren, hadden we al lang 
écht ingegrepen (ondanks eventuele strategische 
moeilijkheden). Nu worden er ”alleen maar“ volke
ren uitgemoord, we laten ze maar. Het lijkt wel of 
het ons goed uitkomt. Afrika is al jaren een conti
nent dat ons alleen maar geld kost en niets oplevert, 
zo lijkt het. Wat er voorgesteld wordt, is dat we ons 
daar maar moeten terugtrekken en dat ze het zelf 
maar moeten uitzoeken. Hadden we dat dan ook niet 
in Koeweit moeten zeggen? Het is een grof schandaal 
dat de wereld wèl ingrijpt in een situatie waarbij 
economische belangen in het geding zijn en niét in
grijpt als werkelijk belangrijke zaken zoals de men
senrechten in het geding zijn. Het enige wat de VN 
blijkbaar belangrijk vinden zijn economische belan
gen. Deze conclusie mag toch getrokken worden na 
de Golfoorlog (wel ingegrepen), Afrika (niet ingegre
pen), Bosnië (niet echt/echt niet ingegrepen) en 
Zuid-Afrika (niet ingegrepen). Iedereen die iets ver
der kijkt dan zijn neus lang is, moet zien dat het mo
reel onverantwoord is wat we doen. Het leger wordt 
slechts ingezet om bepaalde economische belangen te 
verdedigen. Laten we dat dan ook duidelijk hardop 
zeggen!
Maar laten we daar dan ook meteen de conclusie uit 
trekken dat die economische belangen voor zichzelf 
moeten zorgen. Zou dat niet een correct liberaal 
standpunt zijn? Het is toch geen overheidstaak eco
nomische belangen van bedrijven te verdedigen en al 
zeker niet met geweld. Er is geen enkele morele 
rechtvaardiging voor het vermoorden van mensen 
omwille van geld. Als ik dat zou doen, wordt ik als 
crimineel beschouwd, en terecht!
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Over de grenssen van soevereiniteit 
Wij moeten het lef hebben eerlijk naar onszelf te kij
ken. Wat laten we onze legers verdedigen? Zijn het 
wel de mensenrechten? M.i. niet dus. De mensen
rechten mogen van mij wèl verdedigd worden. Wat 
mij betreft mag er een internationale politie-agent 
komen die objectief vaststelt of er mensenrechten ge
schonden worden. Als die geschonden worden, mo
gen die met alle middelen verdedigd worden. In een 
land zelf (lokaal dus), of tussen landen, maakt wat 
mij betreft niet uit. Mensenrechten mogen niet ge
schonden worden, ook niet door -al dan niet demo
cratisch gekozen- machthebbers. Er kan dus ook 
nooit als reden voor niet ingrijpen aangevoerd wor
den dat het een interne kwestie is. Het belang van 
de wereld, is in deze belangrijker dan het belang van 
een land, of een aantal machthebbers daarin. Wat 
mij betreft is dus op dit gebied de soevereiniteit van 
een land niet aan de orde. De soevereiniteit kan 
nooit een argument zijn om het schenden van de 
mensenrechten m aar door te laten gaan.

N aar de in ternationale politie-agent 
Ik ben mijn verhaal begonnen met de titel dat defen
sie een schone taak kan hebben als internationale 
politie-agent. De VN staan nu in hun hemd omdat ze 
de onjuiste waarden/belangen verdedigen. Ik vind 
dat de VN die Internationale Politie-Agent (IPA) 
moeten worden. De legers van de individuele landen 
moeten daarin opgaan. Geen enkel land hoeft dan 
bang te worden bijv. binnengevallen te worden, want 
de IPA (Internationale Politie Agent) zal dan ingrij
pen. Net zoals een gewone politie-agent, kan en zal 
ook de IPA ingrijpen als een burger of een bedrijf on
recht aangedaan wordt. Of die nu wordt aangevallen 
door een persoon of een land, essentiële morele 
waarden/belangen zullen verdedigd worden. Grie
kenland mag en zal Turkije niet binnenvallen (of an
dersom) en mensen gaan vermoorden als ze ruzie 
hebben over een rotsblok. De IPA moet en zal 
ingrijpen.
De Chinezen mogen en zullen Tibet niet langer on
derdrukken. De IPA moet en zal ingrijpen.

In Afrika zal niet toegestaan worden dat Tutsi’s en 
Hutu’s elkaar uitmoorden. De IPA moet en zal 
ingrijpen.
In Bosnië zal niet toegestaan worden dat er etnische 
"zuiveringen" plaatsvinden, dat vonden we niet juist 
in WOU, dat vinden we nu ook niet. De IPA moet en 
zal ingrijpen.
Dit ingrijpen zal uiteraard gebaseerd moeten zijn op 
wetgeving. Ook een normale politieagent kan niet 
zomaar wat doen. Ook wordt niet geaccepteerd dat 
nu een bepaald bedrijf bepaalt wanneer een politie
agent wel of niet komt opdraven. Dat is niet afhan
kelijk van hoe sterk een bedrijf is, dat is afhankelijk 
van de waarde die in het geding is. We laten niet een 
politieagent zijn ogen dichtdoen als een groot bedrijf 
milieuregels overtreed, evenmin worden schendin
gen van grote landen (V.S., Rusland, China) door de 
IPA vergeven.
We laten niet een politieagent opdraven als een gro
te onderneming bang is voor de concurrent, evenmin 
zal de IPA opdraven als de E.U., of de V.S. bang zijn 
hun economische belangen te verliezen. De IPA zal 
niet afhankelijk mogen zijn van de wil/onwil van en
kele landen, zoals de VN nu wel zijn.

We laten de IPA (en zo zou het nu ook al moeten met 
de NL defensie) ingrijpen als er volgens internatio
nale normen morele norm overschreden wordt. In al
le andere gevallen is het immoreel er een leger op na 
te houden. Het lost uiteraard ook helemaal niets op. 
Daar waar individuele landjes legers hebben en ru 
zie met elkaar maken, moet altijd nog via het ge
sprek de ruzie echt opgelost worden. Als er dan voor
af legers ingezet zijn, verziekt dat alleen m aar de 
sfeer in het gesprek.

Tot zover deze aanzet tot discussie door; 
een dienstweigeraar (die dat weer/nog steeds zou 
weigeren), werkzaam als jongerenw erker in Tilburg, 
studerend aan de HBO-Sociaal Juridische D ienst
verlening bij de Hogeschool Utrecht, in z ’n vrije tijd  
a ctie f als voorzitter van een EHBO-vereniging. Pau- 
lus Oerlemans.

Defensie en veiligheid in onbekend vaarwater?
Ju le s J.J.A . van Rooyen

U it een recente KRO-enquête bleek dat 62% van de 
bevolking steun verleent aan de vredestaken van 
Nederlandse militairen in Bosnië. Dit staat in schril 
contrast tot de politieke coaching van onze krijgs
macht de afgelopen jaren. Bezuinigingen waren het 
doel, niet operationele oogmerken. Deze waren daar
van het sluitstuk. Na de Prioriteitennota van minis
te r Ter Beek moest in hoog tempo een verkleining 
tot een kw art van de oorspronkelijke omvang van de 
landm acht worden doorgevoerd. Tegelijkertijd was 
er de zeer ruime politieke drang om vaak op gevoels
matige gronden in de hele wereld vredestaken uit te 
voeren, zonder na te gaan of m.n. de landmacht dit 
redelijkerwijs kon trekken en of er nationale

belangen in het geding waren. Pas in een la ter stadi
um is gebleken dat inzet veelal plaats gevonden 
heeft in een organisatorisch vacuüm.
De krijgsmacht en met name de landmacht, is daar
door versplinterd geraakt als instrum ent van buiten
lands beleid. De vete tussen de politieke en militaire 
top heeft diepe oorzaken. De gebeurtenissen rond 
Srebrenica zijn hiervan een symptoom. De politione
le actie in Bosnië en de stagnatie in de Europese 
Unie (EU), leggen genadeloos de knelpunten bloot 
van het Nederlands defensie en veiligheidsbeleid.
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De politieke besluitvorming
Minister Ter Beek heeft de taak van de Nederlandse 
VN-militairen vastgelegd. Het parlement is daar op 
26 januari 1994 over geïnformeerd. Zonder enige toe
voeging conformeerde hij de geweldsinstructie aan 
die van de andere VN-militairen in Bosnië. Zij moes
ten op vele manieren humanitaire nood lenigen en 
zij dienden vijandelijkheden te voorkomen door be
vordering van contacten met en tussen de partijen, 
zonder echter over adequate militaire uitrusting te 
beschikken. De afloop is ondertussen bekend. Nu 
weten we dat ondanks diverse waarschuwingen, 
vooral de grotere partijen in het Parlement samen 
met de ministers Ter Beek en Voorhoeve, uitermate 
naïef zijn geweest. Voor de noodzaak van bescher
ming tegen toenemende agressie zijn zij de ogen blij
ven sluiten. De erkenning van minister Voorhoeve in 
zijn brief d.d. 28 augustus 1995 dat de Bosnische- 
Serviërs de enclave Srebrenica in een ijzeren greep 
hielden, kwam te laat.

M achtsspel
Achteraf gezien ligt de kwelvraag nog steeds op ta 
fel. Is het voor een klein land mogelijk aan een der
gelijk schaakspel mee te doen als krachtige landen 
zoals de VS, Frankrijk en Engeland het monopolie op 
inlichtingen via de ruimte hebben en zonder scrupu
les de pionnen manipuleren? Blijkt Nederland vooral 
door de buitensluiting in de Contactgroep der groten, 
geen pion te zijn geweest? Waren regering en parle
ment vanaf het begin niet uitermate naïef? Hebben 
zij niet met een te grote broek aan, de risico’s zowel 
van de agressor als van de belangrijkste bondgeno
ten, onderschat? Vooral dit laatste heeft Dutchbat 
met de rug tegen de muur geplaatst. Vitale inlichtin
gen en plannen werden niet doorgegeven. De grote 
afhankelijkheid van ruimtewaarnemingen heeft Ne
derland op een niet te overbruggen achterstand 
gebracht.

Als Nederland zelf directe toegang had gehad tot de 
ogen en oren van de Amerikaanse (of Franse) satel- 
lietwaarneming, was het in Srebrenica misschien 
niet zo ver gekomen. Uit eigen waarneming wisten 
die landen in een vroeg stadium dat de Serviërs om
vangrijke leger- en militie-eenheden samenbalden 
rond Srebrenica. Toch kwam geen vroegtijdige bond
genootschappelijke tegenactie op gang. Dit stimu
leerde het Servische voornemen om de stad en het 
omringende gebied verder af te knijpen en in te ne
men. Naarmate de tijd verstreek nam de vrees voor 
een tegenactie af. Intussen ondernam minister Van 
Mierlo geen actie, waarschijnlijk omdat hij niet door
zag wat er speelde of misschien omdat hij dat niet 
aandurfde. De Britten daarentegen hebben toegang 
tot de Amerikaanse gegevens en hebben - omdat zij 
het zagen aankomen - ruim op tijd hun eigen enclave 
in Centraal-Bosnië ontruimd. Van Mierlo en Voor
hoeve beschikten hier niet over. Daartegenover was 
het voor hun Amerikaanse, Franse en Britse colle
ga’s al duidelijk dat de enclave moest vallen, gezien 
de Servische overmacht en de eigen onwil een

grootschaliger conflict te riskeren. Door eigen blind
heid, werd dat spel niet doorzien en de blauwdruk 
van Dayton lag toen al klaar. Den Haag met in eer
ste instantie Van Mierlo, werd belazerd waar het bij
stond, vooral door de Amerikanen.

Het isolement van Dutchbat had wellicht voorkomen 
kunnen worden door binnen de enclave vanaf het be
gin samen met een grotere bondgenoot posities in te 
nemen. Zelfstandig operationeel optreden blijkt zon
der sluitende waarborgen kansloos te zijn. Dat geldt 
ook voor de nu op gang gekomen herkansing van 
Dutchbat via de NAVO. Nederland is gestuit op de 
grenzen van zijn individuele mogelijkheden. Het 
voorbeeld van de mariniers om aan te sluiten bij een 
vaste (Britse) partner, zou moeten gelden voor iedere 
Nederlandse gevechtseenheid. Het leergeld van Sre
brenica moet voldoende zijn geweest.

Kloof
Vanaf het aantreden van VN troepen in ex-Joegosla- 
vië, heeft politieke standvastigheid ontbroken. De 
VN gaf telkens blijk van terugwijkend gedrag voor 
Servisch geweld. Toch is Servië c.q. Bosnisch-Servië 
als agressor gebrandmerkt. Zonder tegenstand te 
ontmoeten konden zij brandschatting plegen, VN-mi
litairen executeren, etnische zuiveringen doorvoeren 
en wapens en ander militair materieel van VN-mili
tairen roven. Een adequate, op wisselende en in 
ernst oplopende situaties toegespitste geweldsin
structie, had moeten volgen. Zelfscherming en de be
scherming van de burgerbevolking had ondubbelzin
nig centraal moeten staan. Dat is niet gebeurd. Inte
gendeel, de rol van een blinde, onpartijdige w aarne
mer is te lang benadrukt geweest. De gevolgen zijn 
niet meer te repareren.
Niets is demoraliserender voor militairen dan in hun 
militaire hemd gezet te worden. Deze vernederingen 
over een lange periode, heeft het aanzien van de mi
litairen bij de bevolking ter plaatse uitgehold en hun 
zelfvertrouwen ernstig onder druk gezet. Het gaat 
niet om bemande wapensystemen maar om bewa
pende manschappen, die zelfstandig kunnen oorde
len. Vele militairen voelen zich als zandzak mis
bruikt. De mentale kloof tussen het front en de 
Haagse politiek is vooral hierop terug te voeren. Een 
diepe rancune loopt dwars door alle lagen van de 
landmachtorganisatie.

Afgezien van strafrechtelijke aspecten mag het in 
het Parlement niet gaan om de vraag hoe het hoort, 
maar om de vraag of afgeweken is van politiek opge
legde gedragsregels. Het parlement dat drie jaar 
lang flinke taal uitsloeg, heeft zelf een koelhuis vol 
boter op zijn hoofd. De vooral daar opgelegde beper
kingen waarbinnen de militairen zich moesten red
den, deugden niet. Maar wat kan militairen verwe
ten worden als die regels zelf niet deugen? Of lag het 
aan de onervarenheid van de jongens en meisjes in 
uniform die naar Bosnië werden gestuurd? Op hun 
discipline valt inderdaad veel aan te merken. Maar 
in hoeverre kan men hen dat aanrekenen als de
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gehele samenleving in woord, beeld en daad, door
trokken is van permissief gedrag, veelal zelfs gesti
muleerd door overheidspotjes. Zelftucht, zelfopoffe
ring en gemeenschapszin zijn toch sinds de jaren 
zestig uit de Van Dale geschrapt? Lubbers heeft niet 
voor niets er al jaren op gewezen dat Nederland 
”ziek“ is. Welnu met Srebrenica kwam dat naar bui
ten. Niet Dutchbat staat voor schut, maar de Neder
landse samenleving. Een doorsnee daarvan heeft 
Bosnië aangedaan.

Het gaat dus niet aan om deze militairen aan te kla
gen omdat ze niet tegen oorlogsmisdaden zouden zijn 
opgetreden, dubieuze evacuaties hebben begeleid en 
twijfelachtige verklaringen ondertekend. Ze waren 
gewoon geen partij voor de geharde en zwaar bewa
pende Bosnische-Serviërs die, zoals Voorhoeve aan
geeft, Srebrenica in een ijzeren greep hielden. Zij 
waren gijzelaars en het was niet hun oorlog.

D aar komt bij dat Dutchbat bloot stond aan directie
ven vanuit meerdere richtingen. De hoofdrichting 
was UNPROFOR met de generaals Janvier en 
Smith. Zij hadden het operationele en tactische be
heer in handen en van die lijn kan niet worden afge
weken. Maar de band met de bunker van het minis
terie van Defensie en de crisisstaf op de Julianaka- 
zerne van de landmacht was er ook nog. Daar had 
het alleen om een logistieke en een monitor-functie 
mogen gaan. Terughoudendheid was geboden. Maar 
gebleken is dat ook tactische leiding gegeven werd, 
getuige o.a. het afgelasten van een luchtsteun-mis- 
sie. Dit heeft voor de commandant van Dutchbat een 
nagenoeg onhanteerbare situatie meegebracht.

Beeldvorming
Die onoverzichtelijke situatie heeft via de media ook 
tot een verkeerde beeldvorming bij het publiek ge
leid. Het publiek plus de vele commentatoren zijn 
daardoor op het verkeerde been gezet. Velen leven 
nu met de gedachte dat Dutchbat onder Haagse lei
ding stond, zelfs onder leiding van de minister van 
Defensie persoonlijk. Dat is het gevolg van het 
doorelkaar lopen van de politieke en militaire aan
sturing van een operationele eenheid. Voor het wel
slagen van welke militaire operatie ook is eenduidig
heid in de commandolijn een ”must“. Het scherp uit 
elkaar kunnen houden van de verschillende rollen is 
daarbij essentieel.

De zaken waar het om draait zijn tijdens het parle
mentaire debat niet aan bod gekomen. Zoals bij vele 
andere problemen die de Nederlandse samenleving 
teisteren, gaat men ook hier de wezenlijke vraagstel
ling uit de weg, met misleiding van het publiek. De 
parlementaire hoorzitting was alleszins op zijn 
plaats, m aar diende dan wèl het eigen politieke func
tioneren en dat van politieke vrienden in de vorige 
en de huidige regering te evalueren. Dat is niet ge
beurd. De hoorzitting vond zelfs plaats achter geslo
ten deuren. Niemand hoefde op te stappen.

IS

De organisatie paradox
In het recente verleden is van vele zijden naar voren 
gebracht dat de Nederlandse militairen in Bosnië 
met ontoereikende middelen in een onhoudbare situ
atie zijn gebracht. De gevolgen dreigen nu eenzijdig 
op het bord van de Landmacht te worden geschoven. 
De minister van Defensie schrijft dat hij de Chef De- 
fensiestaf ruimere bevoegdheden zal geven dan de 
drie bevelhebbers van de krijgsmachtdelen voor wat 
betreft planning, voorbereiding en monitoring van 
crisisbeheersingsactiviteiten. Dit is een groteske pa
radox. Terwijl Dutchbat onder operationeel en tac
tisch bevel stond van UNPROFOR en de minister 
met zijn Defensiestaf daar dwars doorheen liep, 
dreigt de Chef Defensiestaf gehonoreerd te worden 
met bureaucratische maatregelen en extra bevoegd
heden. Bovendien is het ministerie op het Plein niet 
brandschoon; er hebben zich substantiële incidenten 
voorgedaan, die onder de verantwoordelijkheid van 
de Centrale Organisatie zelf vallen. De toegevoegde 
waarde van een dergelijke maatregel voor het Plein 
is dubieus. De slagvaardigheid van de bevelhebbers 
wordt niet vergroot met bureaucratische maatrege
len en extra bevoegdheden voor de Centrale Organi
satie op het Plein. Geen verantwoordelijkheid zonder 
verantwoording en geen bevoegdheid zonder verant
woordelijkheid. Een consequentere doorvoering van 
single service management is een effectievere oplos
sing! Daarbij ligt het coördinerend zwaartepunt bij 
de staf van het krijgsmachtdeel dat in hoofdzaak met 
de operationele uitvoering belast is.

De Europese connectie
W D-fractievoorzitter Bolkestein heeft recent fel u it
gehaald naar de Duitse Bondskanselier Kohl. De 
W D-leider laakte de heer Kohl’s uitspraken, dat de 
kansen op een oorlog in Europa groter worden in
dien de Europese integratie niet sneller tot stand 
komt. Kohl uitte stevige kritiek op het in zijn ogen te 
langzaam lopende Europese integratieproces en 
wees met name op de vertragingstactieken van 
Groot-Brittannië. Het al dan niet versnellen van de 
Europese integratie, is volgens Kohl een zaak van 
oorlog of vrede. Bolkestein vindt dat echter een to
taal overtrokken uitspraak.

Maar toch heeft de bondskanselier gelijk. Bolkestein 
laat na alternatieven aan te dragen voor een situatie 
waarin geen van de EU-lidstaten nog in staat is, in
dividueel de grote politieke problemen aan te kun
nen.15 Al vanaf het begin van het conflict in Bosnië is 
het evident dat de interne verdeeldheid en het struc
turele onvermogen van de EU, de instabiliteit in 
Midden-Europa heeft bevorderd.
De Amerikaanse leiding in NAVO voor de huidige 
IFOR operaties, kan op de langere termijn daarvoor 
geen panacee zijn. 60% van de Amerikanen is tegen 
deelname omdat Amerikaanse belangen niet recht
streeks in het geding zijn. Het geostrategische ver
schil tussen de EU en de VS kan Bolkestein niet 
wegmasseren. Hij kan zich niet vastklampen aan de

Deze zijn: werkeloosheid, migratie, criminaliteit, veiligheid en een stap verder, lotsverbondenheid en zingeving.
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leiding van een Amerikaans NAVO-generaal, wiens 
aanwezigheid altijd een onzekere factor zal zijn. Pre
sident Clinton heeft niet voor niets de aanwezigheid 
van Amerikaanse troepen in Bosnië tot 1 jaar be
perkt. M aar als die wegvalt, stort de NAVO-com- 
m andostructuur in elkaar, terwijl de instabiliteit in 
Bosnië niet afneemt. De kans is groot dat het Ameri
kaanse leiderschap, de NAVO door eigen toedoen zal 
opsplitsen. Bosnië zou wel eens de keg kunnen zijn 
die dit veroorzaakt.

De vraag is wat er gebeurt met de NAVO-comman- 
dostruktuur als over een jaar blijkt dat Amerikaanse 
soldaten in Bosnië niet te commanderen zijn en de 
NAVO-troepenmacht alleen uit Europese eenheden 
bestaat. Amerikaanse generaals kunnen die eenhe
den dan niet commanderen en het engagement van 
de NAVO kan ook niet zonder ernstig gezichtsverlies 
worden teruggedraaid. De Franse en ook de Britse 
regering zouden dat niet accepteren. Toch lijkt die 
situatie over een jaar op ons af te komen en een ei
gen motoriek te hebben gekregen door een bloedrui- 
kende Republikeinse oppositie in verkiezingstijd. 
Geen leider met politieke macht lijkt dat nog te kun
nen bijsturen. Maar voor de NAVO kan het dodelijk 
zijn.

Op vitale kwesties gaat het vooral om kracht van ei
gen kring. Zonder politieke wil en leiderschap van de 
EU naar buiten toe, dreigt naast Bosnië, geheel Eu
ropa slachtoffer te worden van desintegratie. Maar 
Bolkestein geeft niet alleen blijk hiervoor geen oog te 
hebben; hij is kennelijk ook blind voor de verande
ringen in de VS zelf. Clinton heeft de draai naar bin
nen veroorzaakt.

Het begon al met de keiharde strijd in de Gatt-be- 
sprekingen twee jaar terug. In dezelfde periode keer
de een Nederlandse parlementaire delegatie terug 
uit Washington, ontsteld over de geringe prioriteit 
voor Europa en de voorrang die Amerikaanse Gatt- 
belangen krijgen. Op het commerciële vlak voert - na 
Frankrijk - nu ook Japan bezwaren aan tegen het 
VS-handelsoffensief (dat Amerika uitvoert met be
hulp van de CIA). Zeer recent heeft zelfs Siemens- 
topman Sierer zich daarbij aangesloten. M aar de pil 
wordt echt bitter met Srebrenica. Amerikaanse plan
nen en voorkennis werd de Nederlandse regering 
wekenlang onthouden, ongeacht de risico’s voor Ne
derlandse soldaten en moslims ter plekke. Naast dit 
half-verraad is er het flinterdunne bezwaar tegen de 
kandidaat Lubbers voor de NAVO-post in Brussel. 
Alles bij elkaar genomen is voor Nederland, de rela
tie met de VS op een dieptepunt aanbeland. Neder
land zal zich vooral mentaal moeten heroriënteren. 
Dat geldt ook voor W D-leider Bolkestein.

Voor die nieuwe realiteit heeft hij geen alternatief. 
Ook voor hem zou de vraag op tafel moeten liggen, 
hoe lang de EU met oorlog en instabiliteit op de 
deurmat, nog afhankelijk kan blijven van Ameri
kaans beleid dat steeds nadrukkelijker onderscheid 
maakt tussen het eigen belang en dat van Europa.

Draagvlak als criterium bij militaire missies
Jan Schoeman

In een lezing op het Instituut Defensie Leergangen 
in Rijswijk op 30 januari 1996 stond W D-leider mr 
drs Frits Bolkestein uitvoerig stil bij de veranderde 
rol van de Nederlandse krijgsmacht in de nieuwe 
veiligheidssituatie, en de consequenties die dat heeft 
voor het politieke debat terzake. ”De preventieve rol 
die de krijgsmacht, als schildwacht voor de vrede, tij
dens de periode van de Koude Oorlog vervulde, is in 
een actieve rol ter bevordering van de internationale 
vrede en veiligheid gewijzigd. Dit gewijzigde optre
den vereist ook een zorgvuldige politieke besluitvor
ming. Voordat de Tweede Kamer instemt, dient aan 
drie minimumvoorwaarden te zijn voldaan. Aller
eerst dient deelname in het Nederlandse belang -in 
brede zin- te zijn. Dit lijkt voor de hand te liggen, 
maar het moet glashelder zijn waarom juist Neder
land aan een bepaalde missie mee moet doen. In de 
tweede plaats dient er een breed politiek en maat
schappelijk draagvlak voor deelname te zijn. In de 
derde plaats moet de militaire opdracht uitvoerbaar 
zijn,“ zo stelde de fractievoorzitter van de W D  in de 
Tweede Kamer.

Bolkestein is niet de eerste die een set voorwaarden 
formuleert waaraan de eventuele inzet van Neder
landse militairen bij crisisbeheersingsoperaties ge
toetst zou moeten worden. Vóór hem werd datzelfde 
gedaan door onder anderen voormalig minister van 
Defensie A.L. ter Beek in diens ‘Elementen van be
sluitvorming’ -ook wel bekend als ‘de 10 geboden van 
Relus’-, door prof.dr J.G. Siccama van Instituut Clin- 
gendael, en door de Adviesraad Vrede en Veiligheid.

Als (voorlopig ?) beleidsbepalend document op dit ge
bied geldt de notitie die de ministers Voorhoeve en 
Van Mierlo van respectievelijk Defensie en Buiten
landse Zaken in juni 1995 stuurden aan de Tweede 
Kamer, en die handelt over Tiet toetsingskader voor 
uitzending van militaire eenheden ten behoeve van 
internationale operaties’. De centrale vraag daarin 
luidt: wanneer stelt Nederland militaire middelen 
beschikbaar voor crisisbeheersing die niet voortvloeit 
uit bondgenootschappelijke (lees: NAVO) verplichtin
gen ?
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De beide ministers onderkennen bij het nemen van 
zo’n beslissing veertien ‘aandachtspunten’, vijf daar
van vallen onder het hoofd ‘politieke wenselijkheid’, 
de negen andere onder ‘haalbaarheid’.

Het doel van dit toetsingskader is de ‘structurering 
van het overleg tussen regering en parlement’, als 
gevolg waarvan bovendien ‘de steun voor de politie
ke besluitvorming onder de burgers (kan) worden 
verbreed’. Twee keer wordt daarbij gewag gemaakt 
van het belang van een maatschappelijk draagvlak 
voor militaire operaties, eerst onder politieke wense
lijkheid en dan nog een keer onder haalbaarheid. 
Beide keren gebeurt dat, overigens net als in de le
zing van Frits Bolkestein, in één adem met het poli
tieke draagvlak. De eerste keer staat er: “Voor deel
name aan een internationale operatie moet voldoen
de draagvlak bestaan in het parlement en in de sa
menleving’. De tweede keer wordt een dergelijk 
draagvlak in verband gebracht met de noodzaak van 
internationale lastenverdeling bij militaire missies, 
zowel personeel als financieel.

Nu gaat het mij verder niet zo zeer om de inhoud 
van de lezing van Bolkestein, hoe boeiend die op be
paalde punten ook was, maar veel meer om het feit 
dat ook hij zich tijdens deze lezing en in navolging 
van de beide ministers publiekelijk uitliet over het 
belang van publieke opinies in de vorm van een vol
doende maatschappelijk draagvlak. Dat draagvlak is 
daarmee een telkens terugkerend aandachtspunt in 
alle lijstjes met voorwaarden, criteria c.q. elementen 
voor besluitvorming inzake de uitzending van Ne
derlandse militairen. Veel aandacht dus voor dit 
vraagstuk, zeker in kwantitatieve zin. Interessant is 
het vervolgens ook eens te bezien waar dat vele ver
wijzen naar draagvlak nu toe leidt, met andere woor
den: wat men er precies voor plaats en gewicht aan 
toekent, en hoe men het eigen denken en handelen 
daadwerkelijk laat beïnvloeden door dat zo belang
rijk geachte, maar tegelijkertijd zo ongrijpbare feno
meen dat publieke opinie heet.

Zoals vaker in dit leven is het eenvoudiger die vraag 
te stellen dan er een bevredigend antwoord op te ge
ven. Het lijkt er namelijk op dat in veel gevallen het 
maatschappelijk draagvlak weliswaar wordt 
genoemd, maar dat daar vervolgens maar heel wei
nig inhoudelijke invulling aan wordt gegeven. Dat 
geldt voor de lezing van Frits Bolkestein, maar in 
feite in gelijke mate voor de notitie van de beide mi
nisters. In beide gevallen blijft namelijk onduidelijk 
of-en zo ja: in welke mate - publieke opinies van in
vloed zijn op het politieke denken omtrent de inzet 
van militairen. Sterker nog: ingepakt tussen opmer
kingen over de verhouding tussen regering en parle
m ent wordt in de genoemde notitie het draagvlak in 
de samenleving wel erg naar de achtergrond ge
drukt, en dat wordt allerminst goedgemaakt door de 
slotzin in dit verband: ‘Het besluit militairen in te 
zetten voor gevaarlijke missies, waarbij niet uitgeslo
ten is dat er gewonden en doden vallen, moet breed

gedragen worden’. Dat is ongetwijfeld waar, maar 
zonder verdere analyse danwel toelichtend commen
taar is het een ietwat gratuite waarheid die in de 
lucht blijft hangen.

De wijze waarop het draagvlak voor militaire missies 
wordt aangestipt doet wel erg vrijblijvend en obli
gaat aan - zelfs voor een korte politieke notitie. Het 
móest genoemd worden, draagvlak is tenslotte bij al
le soorten van beleid een onvermijdelijk ‘Reizwort’, 
m aar het lukte kennelijk beide keren niet om er in 
verband met deze specifieke kwestie iets inhoude- 
lijks-analytisch over te zeggen. De stemming in de 
samenleving, de dilemma’s die zich voordoen, de pu
blieke oordelen over recente en lopende missies; er 
zijn genoeg aanknopingspunten voor een relevante 
bespiegeling in dit verband, hoe kort ook. W aar bij 
andere aandachtspunten in de ministeriële notitie 
steeds een soort enerzijds-anderzijds-betoogje wordt 
ontvouwd, en hier en daar nog wel meer dan dat, 
blijft nogal opvallend het maatschappelijk draagvlak 
voor militaire missies een ondergeschoven kindje. 
Omdat het beschouwd wordt als een grillig kind op 
wie zich geen missie laat bouwen, misschien? Maar 
zeg dat dan met zoveel woorden en houdt vol dat 
wanneer na ampele overweging van alle aandachts
punten regering en parlement (misschien tweederde 
deel daarvan?) het eens zijn over een militaire opera
tie, de samenleving maar móet en uiteindelijk ook 
wel zal volgen. Een draagvlak kun je op verschillen
de manieren creëren, nietwaar? Dat is tenminste een 
stellingname waarover te debatteren valt, en die al
leen daarom al valt te prefereren boven de tactiek 
van weliswaar sociaal-wenselijk m aar tegelijkertijd 
inhoudsloos memoreren zoals nu gebeurt.

Verreweg het beste zou echter zijn het draagvlak 
voor internationale crisisbeheersing nu eens werke
lijk serieus te nemen, uitgesleten clichés erover te 
vermijden en oog te krijgen voor zijn werking én 
voor zijn veerkracht. Prikkelend in verband met dat 
laatste was in ieder geval de reactie van de publieke 
opinie op Srebrenica en de rol van Dutchbat daarbij. 
Dwars tegen veel mediacommentaar en een over
vloed aan hoon in, ging de Nederlandse bevolking, in 
een soort spontane reflex waarin solidariteit tegelij
kertijd werd gecreëerd én gevierd, in meerderheid 
vierkant achter “haar’ militairen staan - zonder daar
bij overigens de échte missers te negeren. Tevens 
herzag zij in algemene zin de eigen mening over de 
deelname van Nederlandse militairen aan missies in 
het voormalige Joegoslavië: na de alsmaar groeiende 
twijfel gaandeweg de jaren ‘94 en ‘95 stemde ju ist na 
de val van Srebrenica plotsklaps weer tweederde van 
de bevolking met die deelname in. Met de NAVO- 
bombardementen kreeg de publieke opinie in sep
tember 1995 tenslotte ook nog w aar ze al sinds 1992 
en 1993 om vroeg, namelijk een veel krachtdadiger 
ingrijpen.
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En nu hebben dan de blauwe helmen van UNPRO- 
FOR plaats gemaakt voor de groene van IFOR: on
der leiding van de Verenigde Staten proberen onder 
meer Nederlandse militairen uitvoering te geven aan 
het vredesakkoord van Dayton. Hun mandaat en mi
litaire middelen zijn, in vergelijking met hun colle
ga’s die geacht werden Srebrenica te beveiligen, aan
zienlijk verruimd. En ook wat betreft IFOR is de in
stemming onder de Nederlandse bevolking, het 
maatschappelijk draagvlak dus, opvallend hoog. Zo 
stelde eind december 1995 maar liefst 69 % van de 
bevolking het ‘(zeer) eens’ te zijn met de Nederlandse 
deelname aan deze NAVO-operatie, terwijl 12 % het 
daarmee ‘(zeer) oneens’ bleek te zijn. Vervolgens kon 
59 % instemmen met de toepassing van geweld door 
NAVO-militairen om dit vredesakkoord af te dwin
gen. De publieke opinie maakte overigens bij alle in
stemming wel een ietwat sombere kanttekening: 
slechts 40 % acht de kans dat de NAVO-troepen er in 
zullen slagen de uitvoering van het vredesakkoord te 
verzekeren ‘(zeer) waarschijnlijk’16. Zonder twijfel zal 
een deel van die somberheid geïnspireerd zijn door 
de ‘mission impossible’-ervaring van Dutchbat in en 
rond Srebrenica.

Hoe het ook zij, en zonder dat dat een garantie voor 
de toekomst inhoudt: IFOR en de daaraan verbon
den inzet van Nederlandse militairen mag momen
teel rekenen op het brede maatschappelijke draag
vlak dat Bolkestein nodig acht. Zowel de politiek als
ook krijgsmacht zelf zouden er goed aan doen daar 
voorzichtig mee om te springen, om niet te zeggen: 
dat draagvlak te koesteren. Basisvoorwaarde daarbij 
is echter wel dat publieke opinies in het politieke de
bat over in dit geval de uitzending van militairen se
rieus worden genomen. Dat kan door er niet slechts 
naar te verwijzen, maar vooral door in het besluit
vormingsproces voorafgaand aan uitzending duide
lijk te laten uitkomen dat deze opinies inderdaad 
meegewogen worden, en in ieder geval de (inhoude
lijke) aandacht hebben gekregen die nu zo vaak 
slechts wordt gesuggereerd. JmÊ

Drs Jan R. Schoeman w erkt b ij de jF JÊ jr
Stichting M aatschappij en
Krijgsmacht in Den Haag. H ij
schreef deze bijdrage op jÊÊW
persoonlijke tite l in februari jÊ m ?

NAVO’s succes, haar groeiende reijwijdte en de Russen
Michie! de Weger

N ajarenlang slechts negatieve kritieken in de media 
te hebben gekregen, staat de Noordatlantische Ver- 
dragsorganisatie (NAVO), na het starten van de re
delijke grootschalige grondoperatie in Bosnië, zowel 
intensiever als positiever in de schijnwerpers van de 
publieke belangstelling. Was de NAVO nog maar vijf 
jaar geleden voor velen een rustige oude-dag bescho
ren overblijfsel uit de Koude Oorlog, nu lijkt zij suc
cesvol out-of-area en dus in business te zijn gegaan.

Maar de NAVO heeft sinds het einde van de Koude 
Oorlog meer nieuwe uitdagingen opgepakt dan even
tuele uitvoering van vredesoperaties. Waarom is de 
NAVO na de Koude Oorlog niet gemarginaliseerd? 
Waar houdt de NAVO zich inmiddels mee bezig? Hoe 
verhouden de nieuwe taken van de NAVO zich tot 
elkaar? Met welke politieke processen in haar omge
ving dient de zich nog steeds ontwikkelende NAVO(- 
samenwerking) rekening te houden?

Van Staden noemde recentelijk drie scenario’s voor 
een toekomstige ontwikkeling van de NAVO: goalre- 
generation, goal transformation en instrum ent subli- 
mation. In het eerste scenario blijft de NAVO be
staan door te verwijzen naar externe dreigingen of 
de mogelijkheid dat bedreigingen kunnen ontstaan, 
of dat nu gaat om Rusland, Moslim-fundamentalis- 
me of wat-dan-ook. In het tweede scenario probeert 
de NAVO stabiliteit te brengen in de gebieden die 
grenzen aan haar Verdragsgebied.

Indien het bondgenootschap een groot aantal landen 
als nieuwe lidstaten opneemt, krijgt zij het karakter 
van een collectieve veiligheidsorganisatie, zoals de 
OVSE en de VN. In het derde scenario wordt de 
NAVO slechts overeind gehouden om renationalise
ring van de defensies van de Westeuropese lidstaten 
te voorkomen.17

In dit artikel wil ik het voortbestaan en het daarop 
volgende transformatieproces van de NAVO verkla
ren en beschrijven aan de hand van twee karakteri
seringen van de NAVO, te weten van de legitimatie 
van NAVO’s bestaan en van de aard van de NAVO- 
samenwerking. Deze vallen deels samen met Van 
Staden’s scenario’s, maar bieden meer inzicht in de 
dynamiek en kwetsbaarheden van NAVO’s 
transformatieproces.

Ten eerste, de NAVO bleef voortbestaan doordat de 
legitimatie voor haar bestaan niet meer extrensiek 
(dit is: uitwendig), m aar intrinsiek (dit is: innerlijk) 
werd gezocht. Een extrinsieke legitimatie is legiti
matie door te wijzen op een vijand. Intrinsieke legiti
matie is wijzen op de mogelijkheden die de NAVO- 
samenwerking biedt om actuele veiligheidsproble
men aan te pakken. Met verruiling van de extrinsie
ke voor de intrinsieke legitimatie werd de NAVO-sa- 
menwerking na de Koude Oorlog in feite een middel 
op zoek naar een doel. Dit was een bewuste, logische 
en veilige keuze.

Gegevens ontleend aan opinie-onderzoek dat eind december 1995 in opdracht van de Stichting Maatschappij en 
Krijgsmacht werd verricht.
Van Staden, 'A la sting  all/ance? On the creation, evotution, andfuture o f NATO’, Acta Politica, 1995/3, pp 289-305.
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De idee van intrinsieke legitimatie lijkt op Van Sta- 
den’s scenario van instrum ent sublimation, maar 
met het belangrijke verschil dat NAVO’s militaire 
samenwerking in de praktijk nu niet alleen dient om 
renationalisatie van de Europese defensies te voor
komen, m aar ook wordt aangewend om vredesopera
ties uit te voeren èn als anker dient waaraan de de
fensies van de Midden- en Oosteuropese landen zich 
kunnen hechten- NAVO’s doctrine om haar militaire 
structuren voof vredes- ofwel out-of-area-operaties 
aan te passen heeft de naam Combined Joint Task 
Forces}* Na de Noordatlantische Samenwerkings
raad (NASR) is het Partnerschap voor de Vrede 
(PW ) nu NAVO’s samenwerkings- en consultatie- 
raamwerk met de landen op haar Oostflank.13 * * * * * 19

Ten tweede, met het voortbestaan van de NAVO 
kreeg de ‘politieke NAVO’ duidelijker de overhand 
op de ‘militaire NAVO’. Hoewel beide al langer be
staan is de verhouding tussen beide nu anders. Ten 
tijde van de Koude Oorlog zou in geval van een aan
val zo snel mogelijk de politieke beslissing worden 
genomen om NAVO’s geïntegreerde militaire struc
turen de vrije hand te geven het grondgebied vanuit 
militair perspectief zo goed mogelijk te verdedigen. 
Met de verruiling van extrinsieke voor intrinsieke 
legitimatie moest de NAVO-samenwerking bij het 
ontbreken van militaire bedreiging wel uitkomen bij 
nieuwe politieke doelstellingen. Nu dient NAVO’s 
militaire samenwerking met de landen van Midden- 
en Oost-Europa om de politieke relaties met die lan
den te verbeteren en de politieke stabiliteit in dat ge
bied te vergroten. Ook worden de mandaten van 
door de NAVO uitgevoerde operaties door politieke 
opportuniteit bepaald, terwijl tijdens deze operaties 
politieke interventies plaatsvinden.20

Ook in het reguliere overleg tussen de bondgenoten 
wordt de NAVO politieker. Binnen de NAVO-over- 
legstructuren schieten de zogenaamde politiek-mili- 
taire vergadergroepen als paddestoelen uit de grond. 
Hoewel de benaming ‘pol-mil’ anders doet vermoe
den, overweegt in deze groepen de politieke compo
nent, niet in het minst doordat de nationale________

aansturing voor overleg in de NAVO door de minis
teries van Buitenlandse Zaken van de bondgenoten 
wordt verzorgd. Vooral door Frankrijk is aangedron
gen op installatie van dit soort overlegstructuren, 
wat doet vermoeden dat in ieder geval Frankrijk ze 
ziet als een middel meer greep te krijgen op de mili
taire structuren van de NAVO. Frankrijk partici
peert slechts militair in de NAVO-structuren als dit 
de NAVO verder transformeert, weg van de oude 
NAVO.21

Mijn ‘politieke NAVO’ valt veelal samen met Van 
Staden’s scenario van goal transformation. In de fei
telijke evolutie van de NAVO-samenwerking is het 
vooral dit scenario dat de overhand heeft. De samen
werking met Midden- en Oost-Europa en de capaci
teiten en de bereidheid out-ofarea-oTperaties u it te 
voeren vergroten het werkterrein en dus de reik
wijdte van de NAVO: de NAVO is politiek actief en 
nadrukkelijk ‘aanwezig’ buiten haar verdragsgebied. 
De NAVO lijkt steeds meer de functie van een regio
nale collectieve veiligheidsorganisatie te gaan ver
vullen - hoewel vooralsnog incompleet.22

Men is begonnen de doelstellingen van de NAVO te 
veranderen met als basis het succes van de NAVO in 
de Koude Oorlog en de middelen en geloofwaardig
heid die de NAVO uit die periode nog bezit. Ook de 
NAVO-organisatie moest veranderen. De basis hier
voor werd gelegd in 1991 aangenomen nieuwe Stra
tegisch Concept, waarin staat dat ‘the risks to Allied 
security that remain, are multi-faceted in nature 
and multidirectional’ (alinea 9). Dat de NAVO in alle 
windrichtingen en op een aantal nieuwe beleidster
reinen initiatieven begon te ontwikkelen was hier
van het gevolg.23 Maar met de toename van NAVO’s 
reikwijdte loopt het scenario van goal transformation 
tegen haar belangrijkste belemmering aan: Rusland.

De ‘politieke NAVO’ zette eerst haar militaire instru
ment in om Rusland tot concrete samenwerking te 
brengen. Pogingen in het kader van het P W  om mi
litaire toenadering teweeg te brengen faalden 
grotendeels.

13 Zie: Gijsbers, 'C om bined Jo in t Task Fo rc es - en waarom de Nederlandse krijg sm acht ook jo in t m o et worden',
Militaire Spectator, 164/1 (1995), Barry, 'NATO 's b o id  new concept - CJTF', Joint Forces Quarterly, Summer 1994, pp 46-54 en
De Nooy, 'N aa r een m ilita ire  kopgroep in  Europa?, (Instituut 'Clingendael', Den Haag), 1994.
19 De inhoud van het NASR/PW-Werkplan wordt jaarlijks openbaar gemaakt. - zie: NATO Handbook en NATO Review.
Helaas wordt nauwelijks geschreven over de inhoud van NAVO's samenwerking met de individuele landen, met uitzondering
van Rusland.
20 Zie: Leurdijk, 'The  United Nations and NATO in  fo rm er Yugosiavia’, (Atlantic Commission and Institute 'Clingendael',
The Hague), 1994,
21 Zie: NATO Review, 1996/1, p. 16 en Internationale Hera ld  Tribune, 17-1 -96.
22 Zo zoekt de NAVO (nog) VN- of OVSE-mandaten voor haar operaties en heeft de NAVO geen operaties binnen de 
groep van haar lidstaten. Conflictbeslechting door consultaties lussen bondgenoten - denk aan Griekenland en Turkije - 
zouden overigens wel als collectieve veiligheidsfuncties kunnen worden aangemerkt. In het PW zitten expliciete 
consultatie-verplichtingen met 'actieve partners'. In het geval van spanningen tussen twee (of meer) daarvan zou de NAVO 
na consultaties kunnen worden gevraagd een Vredesmacht in het gebied te stationeren. Daarvoor hoeft in juridische zin 
wellicht geen toestemming van de OVSE of de VN worden verkregen. Dit zou wel een complete collectieve 
veiligheidsoperatie zijn.
23 Inclusief het door de NAVO-Top van januari 1994 ingestelde (niet geheel nieuwe) non-proliferatiebeleid en het in 
1995 gestarte NAVO Mediterrane beleid. - zie voor een commentaar over dit laatste: International Hera ld  Tribune, 19-1 -96. 
Het Mediterrane beleid, wat nu wordt gevoerd met Israël, Egypte, Marokko, Tunesië en Mauretanië, zou in een later stadium 
kunnen worden geïntegreerd in het PW.
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Rusland wilde slechts beperkt ingaan op voorstellen 
voor concrete, langerlopende militaire samenwer
kingsprojecten. Waar ze dit al wel deed - ontwape
ning, wapenbeheersing, conversie, non-proliferatie 
en milieu - was dit niet zozeer het gevolg van het 
P W  m aar meer een vervolg op eerdere, vooral Ame- 
rikaans-Russische programma’s. De gezamenlijke 
militaire oefeningen die hebben plaatsgevonden had
den vooral media- en geen integratie waarde.

W aar landen als Polen en Roemenië gretig de door 
de NAVO uitgestoken hand van coördinatie en inte
gratie aangrepen, sloeg Rusland deze avances duide
lijk af. Rusland vroeg om en kreeg een politieke rela
tie met de NAVO, wat zowel bij de West- als Midde- 
neuropese lidstaten kwaad bloed zette. Uiteindelijk 
participeerde ook Rusland in de door de NAVO-gelei- 
de IFOR-operatie, m aar de omvang van haar partici
patie contrasteert toch enigszins met de moeite die is 
gedaan voordat het land kon worden overgehaald. 
Overigens circuleerde enige tijd het gerucht dat de 
Russen slechts instemden nadat de VS hadden toe
gezegd de uitbreiding van de NAVO voor altijd uit te 
stellen.24

Een deel van de zo krampachtige Russische veilig
heidspolitiek kan worden verklaard uit de desastreu
ze staat van de Russische defensie. Waar in het Wes
ten het ‘vredesdividend’ toesloeg, sloeg in Rusland de 
chaos toe. Door een complex van factoren - terug
trekking u it Midden-Europa en uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie, extreem en acuut geldgebrek, hieruit 
volgende mentaliteitsdecimering en verpaupering 
van materieel - voldoen de Russische strijdkrachten 
niet meer aan ‘de taken en doelstellingen van een 
defensiemacht’. Het Russische leger heeft slechts 60 
tot 70% van de benodigde militairen, slechts 20 tot 
30% van de raketsystemen is nieuw, minder dan één 
derde van de vliegtuigen van de luchtmacht is ge- 
vechtsklaar, terwijl de gevechtscapaciteit van de 
Russische onderzeevloot één vijfde tot één zesde en 
van de oppervlaktevloot één tiende tot één twaalfde 
van de Sovjetvloot is.25 Hoewel wordt geprobeerd de 
defensie weer op een aanvaardbaar peil te brengen, 
zal Rusland de komende jaren haar militaire zwakte 
nog moeten compenseren met gestaalde diplomatie, 
inclusief een eng aandoende, grote nadruk op nucle
aire afschrikking.

De tendenties in de Russische binnenlandse politiek 
en de daaruit volgende kentering in de buitenlandse 
politiek kunnen niemand zijn ontgaan. Het is duide
lijk dat communisten een come-back hebben gekend 
en dat nationalistische ideeën grote invloed hebben 
gekregen op de buitenlandse politiek. Jeltsin laat, zo

lijkt het, mede om in de komende presidentsverkie
zingen te worden herkozen, ten opzichte van het bui
tenland Realpolitik overheersen. Achter dit alles 
gaat een fundamentelere ontwikkeling schuil. In 
Moskou vindt een sterke machtsconcentratie plaats, 
in economische politiek, in defensie en bovenal bij de 
president. Met de chaos van de afgelopen jaren nam 
het autoritaire karakter van de Russische politiek 
toe. Wie dan ook de volgende president wordt, het is 
onwaarschijnlijk dat deze de machtsconcentratie zal 
remmen of omkeren: niemand onthoofdt zichzelf. De 
tijd van een verdeeld Rusland lijkt voorbij en daar
mee wordt Rusland weer een (regionale) grootmacht. 
Vanuit Moskou gezien is het de vraag waar Rusland 
de groeiende reikwijdte van de nieuwe NAVO moet 
stoppen. Uit de relatie tussen de NAVO en Rusland 
lijkt duidelijk dat Rusland niet met de NAVO zal in
tegreren. Rusland heeft de afgelopen jaren weer 
greep gekregen op de Kaukasus- en Centraalaziati- 
sche republieken, in weerwil van de indruk die de af
faire in Tsjetsjenië mocht wekken. Tussen Rusland, 
Wit-Rusland en Kazachstan is de militaire integratie 
uit de sovjet-tijd niet fundamenteel verbroken, te r
wijl nu ook de relaties Rusland-Oekraïne26 en Rus- 
land-Moldova stabiel zijn. Tenslotte lijken zowel 
Rusland en ‘het Westen’ de Baltische Staten als neu
traal terrein te beschouwen, wat sterk doet denken 
aan de Noordelijke neutraliteit ten tijde van de Kou
de Oorlog.

Er gaan stemmen op die zeggen dat in de geest van 
de vroegere ‘Noordelijke Balans’ het hele gebied tus
sen Rusland en de NAVO-landen tot neutraal gebied 
moet worden gemaakt.27 Dit lijkt mij een onrealisti
sche doelstelling. Midden-Europa is in geostrategi- 
sche zin niet een perifeer gebied in Europa. Boven
dien heeft het niet de traditie en geschiedenis van 
neutraliteit zoals Scandinavië dat heeft, integendeel. 
Als het aan deze landen ligt treden zij toe tot de 
NAVO.

Het zou een Westerse, spijkerharde Realpolitiker 
vergen om deze landen de toegang nu toch nog te 
weigeren. Het zijn beide Realpolitiker die wijzen op 
de noodzaak Rusland als (potentiële) vijand te be
schouwen èn de noodzaak Rusland tot vriend te hou
den. Frits Bolkestein (NRCHandelsblad, 13-9-95 en 
3-2-96) wil de Middeneuropese landen NAVO-lid- 
maatschap weigeren, met als respectievelijke rede
nen dat we Rusland nog voor tal van problemen no
dig hebben en dat we Rusland niet moeten tarten. 
Daarmee neemt hij wel een realpolitisch standpunt 
in, maar kiest een éénzijdige benadering. Als in Rus
land een reactionair regime aan de macht komt kun
nen we Rusland missen als kiespijn.

24 Zie: Knowlton 'C hristopher denies deal with Russla ', International Herald Tribune, 4-12-95.
25 Uit een Rapport van de Commissie voor Nationale Veiligheid van het Russische parlement: zie - G elderlander 
(23-10-95).
26 Terwijl het Westen de onafhankelijkheid van Oekraïne tot speerpunt heeft gemaakt, gaan in Moskou stemmen op 
om het in een nieuwe Unie op te nemen, al was het maar het oostelijke, 'meest Russische' deel van Oekraïne. - zie: 
Volkskrant, 20-1 -96.
27 Mueller, 'Patterns ofa ll/ance: a lignm ent balancing and sta b ility  in Eastern Europe', Security Studies 5, no. 1 (auturhn 
1995): 38-76.

april 1996-42



Defensie

Bovendien, Bolkestein lijkt pragmatisme boven prin
cipes te verkiezen, zoals de zelfbeschikking van lan
den, waarmee hij mijns inziens de NAVO-samenwer- 
king ook ondergraaft.

Mocht NAVO-uitbreiding toch uitblijven zal de 
NAVO hoe dan ook proberen haar reikwijdte verder 
uit te breiden: met Moskou als tegenwicht, met Mos
kou ten koste van Midden-Europa of met Moskou èn 
Midden-Europfl De politieke sfeer in Midden-Euro
pa hoeft niet noodzakelijkerwijs grimmig te worden, 
m aar er zal een zekere latente spanning aanwezig 
blijven.

Terug naar NAVO’s twee nieuwe taken: out-of-area- 
operaties en veiligheidspolitieke relaties met de Eu
ropese NAVO-bondgenoten omringende landen. Om 
te begrijpen hoe de Russische buitenlandse politiek 
de verdere transformatie van de NAVO kan beïn
vloeden moet worden vastgesteld wat de relatie tus
sen de twee nieuwe taken is. Deze wordt het duide
lijkst als wordt gekeken naar de landen in NAVO’s 
omgeving. Enerzijds is het onwaarschijnlijk dat de 
NAVO operaties van enige importantie zal uitvoeren 
in een land waarmee zij geen of slechte veiligheids
politieke relaties heeft - dit zou oorlog betekenen! 
Anderzijds is het de bedoeling dat operaties in de 
landen waarmee relaties goed en intensief zijn over
bodig geraken - de reden voor het aangaan van rela
ties met omringende landen was immers het wegne
men van veiligheidsrisico’s.

Hieruit volgt dat, als NAVO’s veiligheidspolitieke re
laties met omringende landen blijven intensiveren, 
de noodzaak voor NAVO’s out-of-area-taak langzaam 
verdwijnt. De conclusie van dit artikel moet in dit 
opzicht zijn dat het succes van NAVO’s transforma
tie zichzelf vernietigd. Een bijkomend effect van NA
VO’s succes is dat hoe meer de NAVO op de huidige 
koers vordert, des te meer tegenwerking en neigin
gen naar goal regeneration zij zal ondervinden. Bei
de tendenties samen kunnen maken dat NAVO’s in
trinsieke legitimatie weer zal omslaan in een extrin
sieke legitimatie, waarna ook de ‘militaire NAVO’ 
weer aan belang kan winnen. De NAVO kan door de
ze processen weer terug bij af raken, met als enig 
verschil meer lidstaten te hebben.

De geschiedenis herhaalt zich alleen als haar lessen 
niet worden geleerd. De NAVO zal moeten blijven 
transformeren, waarbinnen uitbreiding nu onvermij
delijk is geworden. Om een nieuwe tegenstelling met 
Rusland te voorkomen zal de NAVO gelijktijdig Rus
land toch tot militaire integratie moeten brengen.

Een nieuwe NAVO voor een nieuw Europa
Drs. EricA. Pove!

Veertig jaar lang hebben NAVO-vertegenwoordigers 
dit soort beschouwingen kunnen geven vanuit een 
min of meer stabiele veiligheidssituatie in Europa. 
U iteraard veranderden van tijd tot tijd de onderwer
pen, maar het kader waarin een en ander plaatsvond 
bleef in hoge mate gelijk.

Zoals u weet is dit niet meer het geval. Sinds het ein
de van de Koude Oorlog in 1989 is de NAVO met een 
compleet nieuwe situatie en met nieuwe uitdagingen 
geconfronteerd. In deze bijdrage voor het thema
nummer van Liberté Egalité Fraternité over defen
sie zal in het kort aandacht worden besteed aan de 
manier waarop de NAVO deze nieuwe uitdagingen 
aangaat.

Einde van de Koude Oorlog
Na de van de Berlijnse m uur in 1989 dacht menig
een dat een nieuw tijdperk van vrede en stabiliteit 
was ingetreden. De Amerikaans schrijver Fukuyama 
stelde dat met het failliet van het communisme en de 
uiteindelijke overwinning van het westerse liberalis
me als belangrijkste ideologie, er nu een einde aan 
de geschiedenis was gekomen. Dit was tevens het 
moment om het ‘vredesdividend’ te innen: in vrijwel 
alle westerse landen werden de defensiebudgetten

drastisch verminderd. Helaas bleek de wereld niet zo 
vredelievend als velen hadden gehoopt. Met name 
door de oplaaiende nationalistische, etnische en reli
gieuze sentimenten in voormalig Joegoslavië werden 
de Europeanen er nog eens aan herinnerd hoe insta
biel Europa nog steeds kan zijn. Vrede in Europa is 
misschien toch minder vanzelfsprekend dan wij allen 
denken.

Bosnië
Sinds de oprichting van de NAVO in 1949 was de be
langrijkste taak: het voorkomen dan wel afslaan van 
een aanval van buitenaf op het grondgebied van de 
NAVO-lidstaten. Dit betekende dus dat NAVO-troe- 
pen alleen op het eigen grondgebied zouden opere
ren. Toen in 1991 het conflict in voormalig Joegosla
vië losbarstte en de Verenigde Naties (VN) zich op 
grond van resoluties van de Veiligheidsraad met het 
conflict begon te bemoeien, werd al snel duidelijk dat 
de VN (militaire) hulp van buitenaf nodig had om er 
haar werk naar behoren te kunnen doen. In reactie 
op een verzoek van de VN besloten de regeringslei
ders van de 16 NAVO-lidstaten in december 1992, 
dat ”de NAVO in principe bereid is om - van geval 
tot geval - de VN te ondersteunen bij vredesbewaren- 
de operaties op basis van een m andaat van de
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Veiligheidsraad". Dit hield - en houdt nog steeds - in 
dat de NAVO louter en alleen na een verzoek van de 
VN actief zou worden.

Voor het eerst in haar geschiedenis werd daadwerke
lijke inzet van NAVO-militairen en -middelen ver
langd. Op 28 februari 1994 vond ook de eerste echte 
militaire actie van de NAVO plaats: vier Servische 
straaljagers die het vliegverbod boven Bosnië schon
den, werden door NAVO-vliegtuigen neergeschoten. 
De eerste grootschalige militaire actie van de NAVO 
was de zogenaamde operatie Joint Endeavour(geza
menlijke inspanning) in september 1995 toen de stel
lingen van de Bosnische Serviërs werden gebombar
deerd. Je zou kunnen zeggen dat het simpele feit dat 
de NAVO bestond (afschrikking) de belangrijkste bij
drage van de NAVO aan de Europese veiligheid tij
dens de Koude Oorlog was. In de huidige veiligheids
situatie is het geen kwestie meer van ‘er zijn’, maar 
van ‘doen’.

Zoals u weet, hebben de bombardementen, gecombi
neerd met de toen al lopende onderhandelingen van 
de inmiddels bekende Richard Holbrooke, uiteinde
lijk geleid tot het Vredesakkoord van Dayton. Een 
belangrijk onderdeel van ‘Dayton’ is de bepaling dat 
de NAVO werd verzocht een vredesmacht (IFOR, 
Im plem entation Force) samen te stellen die voor de 
uitvoering van de militaire aspecten van het vre
desakkoord zou moeten zorgdragen.

Deze IFOR is nu in meerdere opzichten van groot be
lang voor de nieuwe NAVO. In de eerste plaats is de 
IFOR uiteraard van cruciaal belang voor het uitein
delijke succes van de inspanningen van de interna
tionale gemeenschap om een blijvende vrede in voor
malig Joegoslavië te bewerkstelligen. Als de IFOR 
hiervoor een goede basis kan leggen dan is dat ook 
voor de NAVO en voor haar toekomstige nieuwe ta
ken van groot belang.

In de tweede plaats heeft de praktijk van de crises in 
voormalig Joegoslavië ervoor gezorgd dat de contou
ren van een nieuwe opzet voor de Europese veilig
heid in het post-Koude-Oorlogtijdperk duidelijker 
zijn geworden. IFOR is een unieke coalitie van 36 
landen, bestaande uit de 16 NAVO-lidstaten, een 
aantal neutrale staten zoals Zweden, Oostenrijk en 
Finland en een aantal niet-Europese landen zoals 
Egypte, Maleisië, Jordanië en Marokko. IFOR kan 
beschouwd worden als een eerste concrete aanzet 
naar een nieuwe geïntegreerde benadering van vei
ligheid in Europa, waarbij voormalige tegenstrevers 
de handen ineen slaan om het gedeelde belang van 
vrede en stabiliteit in Europa te waarborgen.

In de derde plaats is de betrokkenheid van Rusland 
bij IFOR van groot belang voor de betrekkingen tus
sen de NAVO en Rusland in de komende maanden 
en jaren. Daadwerkelijke samenwerking van Russi
sche troepen met NAVO-militairen is de beste ma
nier om de Russen te laten zien dat er een nieuwe

NAVO is die met de voorgenomen uitbreiding geen 
enkele vijandige bedoeling heeft en op basis van ge
lijkheid een goede relatie met Rusland wil 
opbouwen.

Nu er zoveel op het spel staat is het duidelijk dat de 
missie van IFOR moet slagen. Op dit moment ver
loopt de IFOR-operatie over het algemeen naar 
wens. De uitvoering van de militaire aspecten van 
‘Dayton’ zou wel eens het makkelijkste deel van de 
totale vredesinspanning kunnen blijken te zijn. Er is 
algemeen respect voor de aanzienlijke troepenmacht 
die de NAVO op de been heeft gebracht; ook de effec
tiviteit en kracht van de bombardementen die de 
NAVO in september 1995 uitvoerde op stellingen 
van de Bosnische Serviërs heeft de geloofwaardig
heid IFOR versterkt. Maar het moeilijkste deel moet 
nog komen: de nationale verzoening van de diverse 
partijen, de wederopbouw en het verdwijnen van het 
wederzijdse wantrouwen. Indien de internationale 
gemeenschap er niet in slaagt om in het jaar dat 
IFOR in Bosnië aanwezig zal zijn, hiervoor een goe
de basis te leggen, dan zou de IFOR-missie wel eens 
als de ‘duurste wapenstilstand ooit’ de geschiedenis 
in kunnen gaan, zoals een commentator het onlangs 
noemde. Om dit te voorkomen heeft de NAVO alle 
mogelijke steun toegezegd aan Carl Bildt, de Hoge 
Vertegenwoordiger die de civiele aspecten van het 
vredesakkoord - zoals de wederopbouw, terugkeer 
van vluchtelingen, het organiseren van verkiezingen 
etc. - coördineert. Ook heeft de NAVO verklaard 
hulp te bieden aan het VN Tribunaal in Den Haag 
bij de opsporing van oorlogsmisdaden, omdat zonder 
een dergelijke verantwoording een echte en blijven
de verzoening illusoir zal blijken te zijn.

Desalniettemin blijft de kerntaak van de NAVO in 
Bosnië om ervoor te zorgen dat de partijen zich aan 
de afspraken van het Dayton-vredesakkoord houden 
en aldus een veilige omgeving kan worden gecrk- 
ëerd, waarin andere instellingen hun opbouwwerk 
kunnen beginnen en ook na het vertrek van IFOR 
aan het eind van 1996 kunnen voortzetten.

Transatlantische band
Als er één les is geleerd in Bosnië dan is het wel dat 
een actieve betrokkenheid van de Verenigde Staten 
bij de Europese veiligheidszaken nog steeds het ver
schil maakt tussen succes en mislukking. De hele 
IFOR-operatie is een overduidelijke bevestiging van 
de waarde van de band met Amerika en van de 
NAVO.

Het is ook duidelijk geworden dat een van de voor
naamste redenen waarom in de voorbije jaren de in
ternationale gemeenschap niet bij machte was om 
het conflict in voormalig Joegoslavië te beteugelen, 
was dat de NAVO-bondgenoten verdeeld waren. De 
Europeanen hadden troepen op de grond maar wa
ren terughoudend bij het afdwingen van de vrede. 
De Amerikanen - zonder troepen op de grond - wil
den een hardere opstelling, maar louter met
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gebruikmaking van luchtaanvallen. Dit gaf conflict
partijen de mogelijkheid om de bondgenoten tegen 
elkaar uit te spelen en zo het conflict voort te laten 
duren. Pas na de val van de door de VN-Veiligheids
raad als safe ai’eas bestempelde gebieden rond Sre- 
benica en Zepa besloten de bondgenoten om weer ge
zamenlijk een heldere lijn te trekken. De les is hel
der: alleen als er wordt gewerkt kan er ook iets be
reikt worden. Daarom blijft de innige band met de 
VS en hun betrokkenheid via de NAVO bij de Euro
pese veiligheid ook de komende jaren nog van cru
ciaal belang.

Uitbreiding
Een direct gevolg van de omwentelingen van 1989 
was ook de door de meeste voormalige Oostbloklan
den geuite wens om op termijn volwaardig lid van 
o.a. de NAVO te worden. De hele uitbreidingsdiscus
sie is dus niet zozeer door de NAVO geïnitieerd; het 
zijn ook landen als Polen, Hongarije, Tsjechië en de 
Baltische staten geweest die bij de NAVO op de deur 
klopten om binnen te worden gelaten. Het zijn ook 
juist deze landen die benadrukken dat uitbreiding 
niet is gericht tegen enig ander land, maar in een 
bredere context moet worden gezien: de modernise
ring van de voormalige Oostbloklanden en hun inte
gratie in de westerse democratische organisatie zoals 
de EU, WEU, Raad van Europa en de NAVO.

Uitbreiding van de NAVO is een zeer complex pro
ces. Niet alleen moeten de nieuwe leden aan allerlei 
eisen voldoen, maar ook voor de NAVO zelfheeft het 
belangrijke implicaties. Daarom is ook gekozen voor 
een behoedzame en zorgvuldige procedure. In 1994 
hebben de regeringsleiders van de 16 NAVO-lidsta- 
ten het principebesluit genomen dat de NAVO zal 
worden uitgebreid. In een onlangs gepresenteerde 
studie heeft de NAVO twee vragen aan de orde ge
steld: het waarom en hoe van de uitbreiding. Het 
geeft in grote lijnen aan waar nieuwe leden aan moe
ten voldoen om lid te kunnen worden, alsmede de 
procedure die zal worden gevolgd. Dit jaar zal ge
bruikt dienen te worden om de onderlinge relaties 
tussen de NAVO en de verschillende aspirant-leden 
verder uit te diepen en te bekijken wat nog gedaan 
moet worden om het lidmaatschap dichterbij te bren
gen. In december zullen de NAVO-ministers bekij
ken hoe het proces moet worden voortgezet; met na
me de vragen van ‘wie’ en ‘wanneer’ zullen zich gaan 
opdringen.

Rusland
U iteraard heeft de relatie met Rusland veel te ma
ken met de voortgang rond het uitbreidingsdossier. 
Ten aanzien van Rusland heeft de NAVO het initia
tief genomen om een brede en uitgebreide dialoog 
over allerlei veiligheidszaken aan te gaan. Rusland 
is deelnemer aan het Partnerschap voor de Vrede en 
heeft haar Individuele Partnerschap Programma 
(IPP) ondertekend.

Zoals gezegd is de Russische deelname aan IFOR het 
bewijs dat Rusland en de NAVO kunnen samenwer
ken om de uitdagingen van de nieuwe veiligheidssi
tuatie in Europa aan te gaan. De NAVO zal de ko
mende tijd er alles aan doen om het partnerschap 
met Rusland te verstevigen en zo de basis te leggen 
voor stabiliteit in geheel Europa.

Aanpassing van de NAVO-structuur 
1996 zal ook het jaar van de interne aanpassing zijn. 
De nieuwe taken vergen een andere organisatie. De 
eisen die crisesmanagment en vredesoperaties aan 
ons stellen, alsmede de druk van inkrimpende defen
siebudgetten van de NAVO-lidstaten, vragen om een 
meer gestroomlijnde en flexibele organisatie. D aar
naast moet uitvoering worden gegeven aan de wens 
van de NAVO-leiders uit 1994 dat de Europese bond
genoten grotere defensieverplichtingen op zich ne
men. Hiertoe is het concept van de zogenaamde 
Combined Joint Task Forces (CJTF) gelanceerd, dat 
de Europeanen binnen de NAVO in staat moet stel
len om - in het geval de VS niet wensen mee te doen 
- militaire vredesoperatie uit te kunnen voeren met 
gebruikmaking van de NAVO- (en dus ook VS-) 
hoofdkwartieren, logistiek, transportvoertuigen etc. 
De recente aankondiging dat Frankrijk weer gedeel
telijk terugkeert in de militaire structuren van de 
NAVO, zal de uitwerking van het CJTF-concept zeer 
waarschijnlijk bespoedigen. De Bosnië-crisis heeft 
ook de Fransen doen inzien dat opbouw en verster
king van een Europese veiligheids- en defensie-iden- 
titeit het beste binnen de NAVO, in plaats van erbui
ten kan worden bewerkstelligd.

Uiteindelijk zal de herstructurering moeten leiden 
tot een grotere Europese inbreng in de Alliantie en 
de herbevestiging van het belang van de transatlan
tische band. Deze twee principes zijn niet onderling 
tegenstrijdig. In tegendeel; als de ervaringen in 
Bosnië iets hebben geleerd, dan is het wel dat de 
NAVO alleen haar grote potentieel voor de veiligheid 
in Europa kan aanwenden, indien beide pijlers har
monieus en op gelijke basis samenwerken. Dat is 
niet alleen het recept voor succes in Bosnië in 1996, 
maar ook voor blijvende vrede en welvaart in Europa
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Gerechtvaardigd permanent?
De samenstelling van de Veiligheidsraad 

in een veranderende wereld
Raym ond van Doorn

Sinds 1945 kennen we de Verenigde Naties als hoe
der van de wereldvrede. In San Fransisco grepen 
landen de kans om een verbeterde versie van haar 
voorganger, de Volkerenbond, te creëren. Het be
heersen van conflicten is tegenwoordig een taak, die 
enorm zwaar en complex is voor deze internationale 
organisatie. Vaak wordt er een te negatief beeld ge
geven van de VN, zonder dat er echt stil gestaan 
wordt bij de immense problemen die het enorme ap
paraat moet aanpakken.

De Jonge Democraten (JD) hebben eind 1995 een 
discussie gevoerd over de vrede en veiligheid in de 
wereld en hebben daarbij ook kritisch naar de rol en 
bevoegdheden van de VN gekeken. Een steeds terug
kerend dilemma was daarbij: wat vinden wij dat er 
zou moeten worden veranderd en wat kan er ook 
daadwerkelijk worden veranderd? Kortom: het idea
lisme versus het realisme. Het werd een worsteling 
tussen de keiharde feiten van de internationale be
trekkingen en de idealen van de Jonge Democraten.

Het onderwerp waar dit dilemma zich bij uitstek ma
nifesteert, is de samenstelling van de Veiligheids
raad van de Verenigde Naties. De Veiligheidsraad 
fungeert als vredeshandhaver en kan reageren op 
urgente situaties en ook ingrijpen. Zij is daarbij ge
zichtsbepalend voor de vele vredesoperaties. Discus
sies over hervormingen van de Veiligheidsraad lei
den er vaak toe dat de positie van de huidige perma
nente leden ter discussie wordt gesteld. Hoe terecht 
is het dat anno 1996 vijf landen hun stempel kunnen 
drukken in een organisatie die een halve eeuw gele
den, met totaal andere verhoudingen in de wereld, 
werd opgericht?

In de situatie die ontstond na de Tweede Wereldoor
log, werd gekozen voor vijf permanente leden. Tot de 
dag van vandaag zijn dat de Verenigde Staten, Rus
land (als opvolger van de ter ziele gegane Sovjet
unie), China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 
De verhoudingen in de wereld zijn echter de afgelo
pen vijftig jaar sterk veranderd. Koloniale machten 
zijn bijna verdwenen en de economische macht ligt 
nu ook voor een groot deel in handen van Japan en 
Duitsland.

Ook in een hervormde VN dienen de huidige perma
nente leden een permanente zetel in de Veiligheids
raad te krijgen, hoewel de rechtvaardiging voor zo’n 
zetel moeilijk te beargumenteren is met eenduidige 
criteria.

Volgens het Handvest van de VN moet een lid van 
de Veiligheidsraad een goede bijdrage leveren aan de 
vrede en veiligheid in de wereld. M aar indien een 
staat dat niet eens in eigen land voor elkaar krijgt, 
hoe moet zij dat dan geloofwaardig in de rest van de 
wereld doen? Daarnaast moet ook rekening gehou
den worden met de staat van dienst van de mensen
rechten in een land, wil een land geloofwaardig kun
nen optreden in conflicten in een ander land. Een 
blik op de vijf permanente leden geeft op voorafgaan
de gronden wel enkele gefronste wenkbrauwen.

De Verenigde Staten is qua huidige status in de we
reld het minst omstreden lid van de Veiligheidsraad. 
Zij speelt duidelijk een voortrekkersrol bij het werk 
van de VN en is bijna standaard aanwezig bij grote 
vredesoperaties. Het land neemt veel initiatieven. 
Ook op het gebied van de mensenrechten is de VS 
weinig omstreden, hoewel het één van de weinige 
(het enige?) westerse land is waar de doodstraf nog 
wordt uitgevoerd. De mensenrechtenverdragen van 
de VN kennen echter geen verbod op de doodstraf.
De dominante positie op het economische gebied is er 
nog steeds, ondanks de hete adem in haar nek van 
landen als Duitsland en Japan.

Moeilijker wordt het al met Rusland. De situatie 
waarin het land nu verkeert, is moeilijk vergelijk
baar met die van de grootmacht tijdens de Koude 
Oorlog. Militair is Rusland na de ontspanning inge
stort en bevindt zich daarnaast onderaan de econo
mische ladder; Rusland zal nog heel veel moet klim
men om de sociale situatie op een bevredigend ni
veau te kunnen brengen. Tijdens het communisti
sche regime hield Moskou er een andere visie op de 
mensenrechten op na dan de westerse landen. Re
centelijk leidde het optreden in Tsjetsjenië tot veel 
protesten in de rest van de wereld. Toch kan men 
met de samenstelling van de Veiligheidsraad niet om 
het enorme Rusland heen. Bepaalde tendensen in de 
Russische samenleving wijzen op een sterker wor
dend nationalistisch gevoel. Ter voorkoming van gro
tere sociale onrust is het raadzaam om Rusland een 
prominente plek op het wereldpodium te geven, als 
een soort compensatie voor de burgers zolang het 
land in een economische malaise verkeert.

Wanneer we de ellende een graadje opvoeren, dan 
komen we bij China. Hèt argument tegen het lid
maatschap van China is de zeer slechte 
mensenrechtensituatie.
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Sinds de gebeurtenissen op het Plein van de Hemel
se Vrede in 1989, heeft de Chinese regering de we
reld duidelijk getoond zich niets van de mensenrech
ten aan te trekken. China houdt daarnaast sinds 
1949 Tibet bezet. Dat is een onderwerp waar de me
dia wellicht zelden aandacht voor hebben, maar door 
de loop der jaren is dat het mensenrechtenstok
paardje van de JD geworden en voor deze vereniging 
een zwaar punt in de discussie over het Chinese lid
maatschap. De harde economische feiten doen ons 
echter wijzen op de enorme economische groei die 
China doormaakt en de aantrekkelijkheid voor het 
bedrijfsleven van een potentiële afzetmarkt met twee 
miljard mensen, Overigens beslist China in de Vei
ligheidsraad wel mee over vredesoperaties, maar 
houdt zich doorgaans afzijdig van de uitvoering 
ervan.

De twee Europese landen hebben een gemeenschap
pelijk probleem na het wegvallen van hun koloniale 
macht ten dus van de invloed op een groot aantal 
landen). Zij moeten in de discussie over de samen
stelling bewijzen nog zo belangrijk te zijn, dat een 
permanent lidmaatschap geoorloofd is. Voor het ei
genzinnige Frankrijk is dat misschien nog te doen. 
Terecht of onterecht bevindt zij zich altijd op de eer
ste rij op het wereldtoneel en spreekt altijd een ste
vig woordje mee. Tijdens de Golfoorlog en de oorlog 
in voormalig Joegoslavië heeft Frankrijk goed mee
gedaan aan de operaties. In het geval van Ruanda 
nam het land zelf het initiatief om een vredesmacht 
te sturen in een ongelooflijk bloederig en weerzin
wekkend conflict, waar andere landen hun vingers 
niet aan durfden te branden (zij het dat ik hier ge
makshalve even voorbij gaan aan de mogelijke Fran
se motivatie voor het ingrijpen). Tot zover hulde aan 
Frankrijk, maar haar eigenzinnigheid neemt iets te 
overdreven vormen aan in de kwestie van de kern
proeven in Frans Polynesië. Het Franse gedrag was 
daarin niet bepaald comme il fa u t en dergelijke fou
ten moet zij in de toekomst daarom niet te vaak 
meer maken. Het Verenigd Koninkrijk bleek ook een 
betrouwbare partner en behulpzaam in haar bijdra
ge aan de wereldvrede, maar is voor de rest low pro- 
file en wat te beschouwen als een verlengstuk van de 
VS. H aar invloedssfeer is wellicht nog aanzienlijk in 
de landen van het Britse Gemenebest, m aar deze 
landen (bv. Australië, Nieuw-Zeeland en Canada) 
zijn ogenschijnlijk minder vatbaar voor conflicten 
dan de landen met een sterke Franse invloedssfeer.

Als alternatief voor de Franse en Britse zetel, wordt 
vaak voorgesteld om een zetel voor de Europese Unie 
te creëren in de Raad. Afgezien van het feit dat 
Frankrijk en/of het Verenigd Koninkrijk hier een ve
to over zal uitspreken, valt dit echt onder de catego
rie toekomstmuziek. Het Gemeenschappelijk Buiten
lands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie 
komt tot nu toe zeer slecht uit de verf.

Daarnaast is het besluitvormingsproces te traag, 
omdat de vijftien landen consensus moeten bereiken 
over de gemeenschappelijke standpunten. In het ge
val van urgente situaties duurt dat te lang.

Een ander voorstel is de permanente toevoeging van 
Duitsland en Japan aan de Veiligheidsraad. In 1945 
weliswaar een onmogelijke gedachte, m aar sinds bei
de landen een enorme economische macht hebben 
verworven, dienen zij met deze invloed ook hun ver
antwoordelijkheid op het politieke gebied op zich te 
nemen. Economische en politieke invloed zijn nu 
eenmaal de laatste decennia sterk met elkaar ver
bonden. Daarnaast zijn beide landen gerespecteerde 
democratieën geworden, zodat ook op het gebied van 
de mensenrechten Japan en Duitsland acceptabel 
zijn als permanent lid. Nadeel voor Duitsland is dat 
zij het derde Europese land in de Veiligheidsraad 
zou worden en dat is wellicht buiten proportie op ze
ven leden in totaal.

Voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de 
wereld en met name de derde wereld is het essenti
eel landen uit Latijns-Amerika en Afrika deel te la
ten uitmaken van de Veiligheidsraad. Immers, bij de 
ondertekening van het Handvest waren deze landen 
veelal niet van de partij omdat zij koloniën waren 
van Europese landen. Numeriek zijn deze landen erg 
sterk vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering 
en uit ideëel oogpunt moet m.i. ten allen tijde aan
dacht worden besteed aan de specifieke problematiek 
van de ontwikkelingslanden. Die aandacht kunnen 
deze landen beter en consistenter krijgen wanneer 
zij door bv. drie landen vertegenwoordigd zijn in de 
Raad. Te denken valt aan landen als Brazilië, India 
en een Afrikaans land als Nigeria, Zuid-Afrika of 
Egypte. De toevoeging van vijf nieuwe permanente 
leden moet de positie van de gewone leden van de 
Veiligheidsraad onverlet laten.

Voorwaarde voor de toevoeging van vijf nieuwe per
manente leden aan de Veiligheidsraad moet wel zijn 
dat het veto-recht wordt afgeschaft en vervangen 
moet worden door een besluitvorming door een twee
derde of drievierde meerderheid. Dit ontneemt het 
verlammende aspect van het veto wanneer de kans 
op een veto groter is wanneer de Raad tien perma
nente leden kent. Overigens is het op dit moment 
niet realistisch om te denken dat het vetorecht zal 
worden afgeschaft. Naast een tweederde meerder
heid van de Algemene Vergadering is er voor een 
dergelijke wijziging ook de instemming nodig van de 
vijf huidige permanente leden. Het is m aar zeer de 
vraag of zij zo’n luxe als hun vetorecht prijs willen 
geven.

Er is veel discussie over de permanente leden van de 
Veiligheidsraad. Voor een beter functioneren is het 
behoud van het verschijnsel permanente leden 
belangrijk.
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Zij moeten zorgen voor een consistent beleid, zodat 
de Raad niet afhankelijk wordt van de eventuele 
grillen van een Raad waarvan de leden ‘semi-perma- 
nent’ gekozen zijn. In zo’n systeem, waar de JD in 
haar resolutie uiteindelijk voor koos, dient de Alge
mene Vergadering elke tien jaar nieuwe ‘semi-per- 
manente’ leden te kiezen. Deze oplossing is democra
tisch verantwoord maar gaat tegelijkertijd totaal 
voorbij aan de realiteit van de internationale verhou
dingen. Het is in ieder geval een oplossing die niet 
geaccepteerd zal worden door de huidige permanente 
leden.

In de discussie over de hervorming van de Verenigde 
Naties is de samenstelling van de Veiligheidsraad 
slechts één punt van aandacht op weg naar een be
ter functioneren van deze enorme organisatie.

Het is te hopen dat de huidige permanente leden 
zich soepel opstellen om het mondiale belang van 
een goed functionerende VN boven het aanzien van 
het eigen land te verkiezen. Een dergelijke flexibele 
houding zou juist kunnen bewijzen dat deze landen 
terecht en op een verantwoorde wijze kunnen op
gaan met de bevoegdheden, die de wereldgemeen
schap hen gegeven heeft.

Raymond van Doorn is  m ede-auteur van de resolutie 
‘An organized common peace’ van de Jonge 
Democraten en lid  van de Commissie J& Z  
Politieke Zaken van de 
Jonge Democraten.
D it artikel is  op persoonlijke JÊm
tite l geschreven. J& r

Labiele Vrede
een sociaal-liberale visie op veiligheid

”In h e t liberalisme zijn de doeleinden van binnenlandse en buitenlandse politiek feitelijk dezelfde: vrede, 
vrijheid, veiligheid, welzijn, rechtsorde en duurzaamheid - dat laatste in de ruim e zin als een goed beheer 
van de bronnen van h e t leven. In  h e t binnenlands beleid kunnen deze doelen worden bevorderd binnen 
onze rechtsorde. M aar in h e t buitenlandse beleid moeten ze worden nagestreefd in een tam elijk geweldda
dig en chaotisch bestel dat geen centrale overheid kent. “

Het nieuwste boek van minister van defensie Joris 
Voorhoeve, Labiele Vrede, is een goed geschreven 
werk, gekruid met prikkelende citaten. Twee ver
meldingen op de omslag van het boek doen Voorhoe- 
ve’s werk echter tekort. Als titel zou beter Labiele 
Veiligheid gekozen zijn aangezien de auteur zich 
niet beperkt tot louter defensie-vraagstukken maar 
ook ingaat op andere bedreigingen van de vrijheid 
van mensen als de toenemende milieuvernietiging 
en armoede. Deze problemen treden - zoals hijzelf 
opmerkt - vaak op in staten waartussen of waarbin
nen zich conflicten afspelen of kunnen gaan afspe
len, maar zij lijken eerder tot het takenpakket van 
de ontwikkelingssamenwerking dan tot dat van de 
vredespolitiek te behoren. Dit is echter geen kritiek, 
in tegendeel; het onderstreept de overwogenheid van 
Voorhoeve’s visie om verbanden te zien tussen vre
despolitiek en andere problemen met welke de inter
nationale politiek zich geconfronteerd weet.

Een tweede opmerking betreft het boekband, 
dat als tekst bevat "Droom en visie van de minister 
van Defensie". Hier zou de vermelding "analyse en 
visie" in plaats van "droom en visie" meer op zijn 
plaats zijn, gezien de sterk analytische opzet van de 
meeste van de 26 essays die in het boek gebundeld 
zijn.

Sociaal-liberalisme
Het cement tussen deze 26 essays wordt gevormd 
door de eerste twee hoofdstukken waarin Voorhoeve 
zijn inspiratie - het sociaal-liberalisme - uiteenzet. 
Volgens Voorhoeve streeft het liberalisme naar 
maatschappelijke harmonie in vrijheid en individue
le creativiteit in verantwoordelijkheid.

"Harmonie prikkelt mensen tot prestaties, bevordert 
zelfstandige kracht en stimuleert tot creativiteit en 
vrije wilsbeschikking." Het mensbeeld dat Voorhoeve 
hierbij aanspreekt is ”dat de mens zich tot taak stelt 
om zichzelf, zijn of haar gezin en relaties, vrienden 
en samenleving, dus ook het milieu waarin zij wor
telt, te beschermen. De mensen zoekt bescherming 
tegen wat hem of haar en de samenleving bedreigt: 
geweld, criminaliteit, onrecht, geïnstitutionaliseerde 
onwaarheid, armoede, ziekte en milieubederf. Men
sen zoeken ook naar verbetering van wat onvoltooid 
bleef, ontplooiing zoekt, of verkeerd en schadelijk is."

Voorhoeve citeert bij het onderstrepen van 
zijn visie The Progressive Reviewv&n de Britse libe
ralen: ”Als een liberale partij er aanspraak op wil 
blijven maken de vooruitstrevende partij van de toe
komst te zijn, moet het vrijheidsbegrip opnieuw wor
den gedefinieerd. Het moet niet langer betekenen de 
afwezigheid van beperkingen, m aar de aanwezigheid 
van kansen."

"Omdat veiligheid een voorwaarde is voor 
menselijk geluk en maatschappelijke ontplooiing is 
bevordering van de vrede de kerntaak van alle 
staatskunde." Een van de taken waar de overheid 
voor staat is het bestrijden van on-geluk; het be
schermen tegen verminking door dood en geweld, 
honger en ziekte. Vredespolitiek hierbij is het schep
pen van voorwaarden zodat mensen in andere lan
den zich ook in vrijheid kunnen ontwikkelen en hen 
tevens op de eigen verantwoordelijkheid aanspreken. 
Het bieden van kansen voor de toekomst richt zich 
ook op een gezond milieu en een goede rechtsorde.
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Defensie na de Koude Oorlog 
Voorhoeve stelt dat het einde van de Koude Oorlog 
niet heeft geleid tot een veiliger wereld. ”Maar een 
paar van de hoge verwachtingen die de wereld inspi
reerden na de val van het communisme zijn werke
lijkheid geworden. Tijdens de Koude Oorlog bestond 
er een kleine kans op een grote oorlog. Die is vervan
gen door een grote kans op vele kleine oorlogen - zo
genaamd kleine, want sinds 1990 
zijn er enkele miljoenen doden ge
vallen en tientallen miljoenen men
sen op de vlucht geslagen." Na de in
eenstorting van het Oosteuropese 
economiën zijn de verschillende vol
ken van het voormalige Warschau
pact in meerdere gevallen eerder 
een bedreiging voor elkaar dan voor 
het westen geworden en worden zij 
geteisterd door werkloosheid, politie
ke onrust en religieuze spanningen.
Volgens de auteur bestaat de groot
ste kans op oorlog bij deze staten die 
in transitie zijn van een communis
tisch bestel naar een ander politiek 
beste] en daarin worden uitgedaagd 
door afscheidende groeperingen.

Andere staten die het risico 
van een gewapend conflict boven het 
hoofd hangt, zijn zij die ineen stor
ten door onbekwaam bestuur en aan 
tribale of andere groepsspanningen 
ten prooi vallen. De auteur spreekt 
in dit verband ook wel van ‘zesde ca
tegorie staten’ | Voorhoeve vindt het 
onderscheid in een eerste, tweede en 
derde wereld te grof en maakt zelf 
een zesdelingl: ”de groep falende sta 
ten waarvan het bestuur zo zwak, 
verdeeld en corrupt is en de effecti
viteit van het gezag zo gering dat 
deze staten in anarchie vervallen. Oude stamverban
den of nieuwe criminele organisaties nemen de 
macht in handen. Overvloedige wapenvoorraden en 
langdurige desintegratie maken van deze staten een 
hel die op Dante’s Inferno lijkt."

De grote keerzijde van het einde van de Kou
de Oorlog is dat overbodig geworden wapentuig op 
de internationale m arkt gedumpt is, en ingezet is of 
kan worden voor deze conflicten. Hierdoor kunnen 
relatief kleine conflicten uitmonden in grote bloedba
den waarbij tevens meer burgerslachtoffers vallen. 
Een grote boosdoener is de mijn met als productie
kosten ƒ5,- en als opruimingskosten ƒ1.700,- - ‘een 
strijder die nooit mist, blind toeslaat, geen openlijke 
wapens draagt en doorgaat mensen te doden lang 
nadat de vijandelijkheden zijn gestopt’. Gebruik van 
dit wapen is moeilijk tegen te gaan omdat verboden 
niet altijd erkend worden door de gebruikers ervan 
en opruiming ongekend kostbaar is (er liggen 110 
miljoen mijnen in 64 staten). Niet alleen de versprei
ding van conventionele wapens vormt een bedrei
ging: ”Een veiligheidsrisico dat sterk groeit is de

verspreiding van massavernietigingswapens. Hier
door nemen de mogelijkheden van agressieve staten 
en criminele organisaties toe om potentiële slachtof
fers met totale vernietiging te bedreigen." Oplossin
gen voor dit probleem die Voorhoeve suggereert, zijn 
diplomatiek overleg, exportcontroles, verboden en - 
in een extreem geval -preventieve precisieaanvallen.

Milieuvernietiging
Een ander gevaar dat de auteur aankaart is de toe
nemende milieuvernietiging gekoppeld aan de explo- 
sievebevolkingsgroei. ”De wereld staat nog m aar aan 
het begin van een beleid om het collectieve goed ‘aar
de’ te beschermen." Het milieu en de natuurlijke 
hulpbronnen worden door verschillende landen mis
bruikt en uitgebuit. ”Het huidige niveau van vervui
ling is mondiaal naar schatting ongeveer vijf maal zo 
hoog als het regenererend vermogen van de natuur. 
Door de explosieve groei van de ontwikkelingslanden 
en de hoge economische groei in een deel daarvan 
zal deze verhouding tussen vervuiling en regeneratie 
nog schever worden." Door deze uitputting zullen 
vooral de armste landen getroffen worden aangezien 
zij het meest afhankelijk zijn van datgene wat de na
tuu r hen biedt. Bodemdegradatie - als gevolg van 
ontbossing, overexploitatie, overbegrazing, land
bouwactiviteiten en industriële vervuiling - bedreigt 
de landbouw. Industrie en landbouw tasten de zoet- 
watervoorraden aan: rivieren en meren drogen uit, 
het grondwaterpeil verlaagt en de gebruiksmogelijk
heden van bestaande voorraden daalt.
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Dit alles vormt een bedreiging voor veertig procent 
van de wereldbevolking en leidt tevens tot interna
tionale conflicten. Momenteel zijn er in dit verband 
al veertien conflicten en Voorhoeve voorspelt dat het 
zoetwatergebrek in het Midden-Oosten zelfs vredes
besprekingen kan belemmeren of kan leiden tot ge
wapende conflicten.

Milieuverontreiniging is niet een abstract po
litiek issue van enkele groepen uit het maatschappe
lijk middenveld, zo valt op te maken uit Voorhoeve’s 
werk. Luchtverontreiniging leidt tot zure regen die 
inmiddels zestig procent van de Europese bossen 
heeft aangetast. De kosten om dit te bestrijden wor
den geschat op 30 miljard dollar per jaar. ”Naar 
schatting wordt 70% van de mondiale stedelijke be
volking blootgesteld aan verontreinigingsniveaus die 
de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie 
overtreffen, met als gevolg CARA-ziekten en een ver
hoogde kans op longkanker." Andere gevaren die de 
auteur aankaart zijn de verwerking van chemisch en 
radioactief afval, de aantasting van de ozonlaag, kli
maatsverandering en de afname van de biologische 
diversiteit. De auteur concludeert dan ook:

"Te verwachten is  dat overbevolking, over
consum ptie en schaarste van hulpbronnen n iet al
leen een grote m ilieuzorg blijven maar ook een grote 
bron van internationale spanningen en zelfs gewa
pende conflicten.“

Overbevolking
Zoals reeds is opgemerkt bedreigen niet alleen mis
bruik en overconsumptie de natuur, ook de overbe
volking put datgene uit waarvan iedereen in vrijheid 
van zou moeten kunnen genieten. Verschillende 
schattingen over de toekomstige groei van de wereld
bevolking doen momenteel de ronde maar het is een 
gegeven dat de groei van het aantal mensen schrik
barend is.
Het overgrote deel van deze groei vindt plaats in de 
ontwikkelingslanden, resulterend in overbelasting 
van de sociale voorzieningen en de infrastructuur en 
een grote kwetsbaarheid van bevolkingsconcentra
ties. ”Dit zeer dringende probleem wordt niet als 
dringend ervaren, omdat het nog geen acute levens
bedreiging in de rijke landen vormt. Politieke stel
sels reageren vaak snel en effectief op acute bedrei
gingen. maar worden verrast door zich langzaam 
ontwikkelende bedreigingen en nemen dan actie op 
een moment dat het al te laat is.“ Niet alleen vormt 
de overbevolking een bedreiging voor het milieu, te
vens kan de door overbevolking veroorzaakte armoe
de en werkloosheid leiden tot politieke instabiliteit 
en een groeiende aanhang van extremistische poli
tieke visies.

Armoede
"Als de wereld één land zou zijn, zou de onrechtvaar
digheid van de maatschappelijke verhoudingen di
rect tot een revolutie leiden.“ De auteur wijdt een 
paragraaf aan ‘verliezende volken’; die staten of be
volkingsgroepen die door bovenge- noemde proble
men en een wanbestuur de meest kwetsbare delen

van de wereld zijn geworden. De hoofdoorzaak van 
die kwetsbaarheid is machtsstrijd ‘en pas in tweede 
instantie armoede want die is vooral door wanbe
stuur en (burger)oorlog verergerd’. Volgens de au
teur is daarom armoede niet alleen te bestrijden met 
financiële ontwikkelingshulp m aar vooral met de 
stichting van een solide democratisch bewind, of zo
als hij het zelf formuleert: "de hoofdvoorwaarden 
voor de ontw ikkeling van een sam enleving zijn poli
tieke stabiliteit, vreedzame conflictoplossing en een 
rechtsorde die m ensen vertrouwen geeft in de 
toekomst.

Aan het begin van dit artikel merkte ik op 
dat de titel van Voorhoeve’s boek tekort deed aan de 
breedte van de visie van de minister. Misschien moet 
ik dat nuanceren. In het hoofdstuk over de hulp aan 
‘verliezende volken’ geeft Voorhoeve expliciet aan 
dat voor een succesvolle ontwikkelingshulp, samen
werking tussen de actoren op het vlak van de vre
despolitiek (o.a. het ministerie van defensie) en acto
ren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, 
milieubeleid en Buitenlandse Zaken geboden is. 
Daarnaast behoeft de krijgsmacht niet alleen ingezet 
te worden voor het militair herstellen dan wel opzet
ten van een rechtsorde, m aar kan deze eveneens hu 
manitaire taken uitvoeren zoals transport, het opzet
ten van waterzuiveringinstallaties en het uitvoeren 
van medische taken.
”Soms wordt de vraag gesteld of noodhulpverlening 
wel een taak is van de krijgsmacht. Die vraag wordt 
nooit gesteld voor binnenlandse noodsituaties. De 
vraag moet zijn waarom militairen n iet zouden mo
gen worden ingezet voor internationale hulpverle
ning. Het is weliswaar niet de primaire taak van de 
krijgsmacht, maar zij heeft de capaciteit ervoor in 
huis. Een moderne krijgsmacht is flexibel en mobiel 
en beschikt over goed getrainde mensen, die gewend 
zijn in een internationale omgeving te werken. De
fensie is in wezen het beschermen van mensen."

Vredesoperaties
Uiteraard gaat de auteur als minister van defensie 
uitgebreid in op de rol van de VN en verbetering van 
vredesoperaties in de toekomst. De belangrijkste oor
zaken voor de nog vrij zwakke rol van de VN zijn het 
tekort aan troepen en financiële middelen die door 
de lidstaten ter beschikking wordt gesteld. Om in de 
toekomst sterker op te kunnen treden is het formule
ren van heldere, beperkt en uitvoerbare doelen voor 
vredesoperaties daarom ook een eerste vereiste. De 
auteur geeft talloze concrete suggesties voor verbete
ring, waaronder een besluitvaardig beraad bij de 
deelnemers aan een VN-missie - als over iedere zet 
uitgebreid moet worden overlegd staat de VN steeds 
op achterstand ten opzichte van agressors -, preven
tieve actie, een goed early warning system  en het 
uitbouwen van het U N Standby Arrangem ents Sys
tem (UNSAS). Tevens gaat de auteur in op de soeve
reiniteit van staten die een obstakel kan zijn voor 
een militair VN-optreden. ”Het soevereniteitsbegin- 
sel verliest geleidelijk iets van zijn absoluut 
karakter.

april 1996 • 50



Defensie

Het beginsel moet worden afgewogen tegen het be
lang van de bevolking van een staat. Een massale 
schending van het internationaal hum anitair recht 
kan niet worden gedoogd. H um aniteit hoort boven 
soevereiniteit te gaan. Het soevereiniteitsbeginsel 
mag niet worden misbruikt om criminele onderdruk
king te rechtvaardigen en nationale verdragen inza
ke de grondrechten van de mens te blokkeren."

W anneer wordt het leger ingezet?
De auteur stelt dat op basis van de grondwet het le
ger ingezet kan worden voor de veiligheidsbelangen, 
ideële belangen en economische belangen van de 
staat (artikel 98) en voor het bevorderen van de in
ternationale rechtsorde (artikel 90). Hij vat de poli
tieke doelen voor de uitzending van militairen aan 
vredesmissie vat hij samen in vijf punten:
1. Bescherming van de nationale belangen 

waaronder de bescherming van de nationale 
vrede en veiligheid en de bevordering van de 
internationale rechtsorde. Bij dat laatste 
gaat het niet alleen - zoals reeds eerder is op
gemerkt - om aantasting van de soevereini
teit van staten maar ook om het beschermen 
van de rechten van de mens.

2. Op basis van een mandaat van de VN of een 
andere internationale organisatie.

3. Solidariteit met andere landen en spreiding 
van verantwoordelijkheid, risico’s en lasten.

4. Bij voorkeur dient te uitzending een multina
tionale benadering te kennen waarbij de be
reidwilligheid van de uitzendende partijen 
om op langere termijn deel te nemen aan de 
operatie blijft bestaan.

5. Het bestaan van een voldoende politiek
maatschappelijk draagvlak. Dit kan verste
vigd worden door een goede lastenverdeling 
bij de uitvoering van internationale operaties 
en het maken van duidelijke afspraken over 
de aflossing van eenheden.

Afsluitend
Labiele Vrede is een zeer verhelderend boek geken
merkt door een scherpe analyse van problemen en 
een inspirerende sociaal-liberale visie. Het geeft mij 
tevens hoop voor de W D  dat er binnen die partij 
toch mensen rondlopen met het h art op de goede 
plaats en inspirerende intellectuele visie. Iedere libe
raal zal zeker veel goede ideeën opdoen door het le
zen van dit boek.

Cedric P. Stalpers is  hoofdredacteur van h e t JOVD- 
kaderblad Liberté Egalité Fraternité Egalité 
en studeert Tekstwetenschap en 
Communicatie aan de Faculteit 
der Letteren van de Katholieke 
U niversiteit Brabant.

Lab ie le Vrede 
Uitgeverij Balans 1995 
ISBN: 90 5018 304 2

"Diegene die de W D conservatief noemt, moet een 
nieuw woordenboek schrijven. “

interview met WD-voorzitter Hoekzema
Als vervolg op zijn toespraak op het laatste JOVD-congres, werd de heer Hoekzema - voormalig staatsse
cretaris van defensie en momenteel voorzitter van de W D  en burgemeester in Den Helder - geïnterviewd 
door LEF-hoofdredacteur Stalpers over onder andere de eerste F in W D , de positie van jongeren in de 
grootste liberale partij van Nederland en het thema van dit LEF-nummer: defensie.

Wat betekent liberalisme voor u?Hoe zou u de libe
rale ideologie h e t beste kunnen omschrijven? 
Liberalisme is voor mij een levenshouding maar ook 
een stroming in de samenleving waarbij het beste uit 
ieder individu gehaald wordt. Het eigenbelang van 
het individu kan zodanig werken dat de maatschap
pij als geheel er ook profijt van heeft. Het bieden van 
ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen is voor de 
gemeenschap een positief gegeven.

We doen er beter aan de mensen werk te ver
schaffen via randvoorwaarden gesteld door de over
heid, dan ze via de verzorgingsgedachte een uitke
ring te geven. Dat laatste is voor niemand een pretti
ge uitgangssituatie. Alleen als mensen niet voor 
zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld omdat ze ziek 
zijn, heeft de gemeenschap de plicht hen te helpen.

In alle andere gevallen moet de gemeenschap voor
waarden stellen voor de mogelijkheid de eigen per
soonlijkheid optimaal te benutten.

Boeiend is dat de verzorgingsgedachte is 
vastgelopen en men niet meer gelooft in de maakba
re samenleving. Het hele idee van een maakbare sa
menleving is een slechte gedachte w aar men nu van 
terugkomt.

Vice-premier Van Mierlo voorspelde enige tijd  gele
den dat de vorming van Paars een herverdeling in  
h e t politieke landschap zou inhouden. De progressie
ve vleugel van de W D , de neo-liberale vleugel van 
de PvdA en heel D66  zouden één p a rtij gaan vormen. 
Hoe staat u daar tegenover?
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Ik zie een dergelijke ontwikkeling niet direct als een 
logisch gevolg van Paars. Ik zie duidelijke verschil
len tussen de partijen van het Paarse kabinet, ook al 
hebben we dankzij deze partijen een ander rege
ringsbeleid. Een wezenlijk liberale partij als de W D  
zal niet met de PvdA een nieuwe partij vormen. Ik 
zie daar ook geen aanleiding toe gelet op de verkie
zingsuitslag en de duidelijke profilering van mijn 
partij. De liberale boodschap is duidelijk en slaat 
goed aan. D aar moeten we niet vanaf stappen; dat 
zou verwarrend en onduidelijk zijn voor de kiezer. 
Terwijl ju ist duidelijkheid noodzakelijk is. Het is 
mijn opzet als partijvoorzitter om in samenwerking 
met de heer Bolkestein een duidelijk beeld van de 
W D  uit te dragen.

Toch heeft de W D  in de zestiger jaren m eer progres
sieve liberalen aan D 66 verloren. Is  dat n iet één van 
de fouten die de W D  nu m oet gaan herstellen, voor
a l nu beide liberale partijen al m et elkaar samen wer
ken in een kabinet?
Over welk D66 praten we dan? Snel na de oprichting 
viel die partij qua electoraat terug en gingen haar 
kiezers weer naar de W D  en de PvdA. Ik zie geen 
aanleiding om actief te proberen de progressieve li
beralen naar ons toe te halen; ik laat die keuze aan 
individuele leden of kiezers over. Het beleid dat wij 
voeren, onder andere in het kabinet, is niet gericht 
op delen van partijen m aar op de gehele bevolking.

Wat ledenwerving betreft, richten wij ons 
vooral op jongeren; de W D  moet veijongen. Een 
groeiende partij heeft aanvulling nodig om alle func
ties goed te kunnen vullen.

Toch m erk ik  dat veel W D-afdelingen helemaal n iet 
zitten  te springen om ruim te te bieden aan jongeren. 
E r bestaat in sommige afdelingen een onwil om jon 
geren m eer te laten doen dan folders uitdelen.
Die sfeer is wel zo geweest. Daarom proberen wij 
vanuit het hoofdbestuur de kamercentrales en afde
lingen te bewegen jongeren op te nemen in hun be
stuur. Ook voor de inhoudelijke ondersteuning van 
fracties worden jongeren gevraagd. We vragen veel 
meer jongeren als secretaris voor commissies, in 
plaats van leden van het partijsecretariaat. We zoe
ken jongeren met interesse en ambitie. Na de zomer 
gaan we de kamercentrales bezoeken en heel na
drukkelijk in werkgroepen over jongeren spreken 
met afdelingen, zodat die gerevitaliseerd worden.

In een onlangs verschenen LEF-nummer noemde 
D66  fractievoorzitter Wolffensperger de W D  een 
conservatieve p artij en n iet meer dan dat.
Ik heb heel nadrukkelijk in al die jaren dat ik lid ben 
van deze partij - en dat is al meer dan vijfentwintig 
jaar - het gevoel lid te zijn van een liberale partij. 
Een liberale partij wil beweging in de samenleving 
brengen terwijl conservatieven juist geen beweging 
willen. Door naar grotere vrijheid en ontplooiings- 
ruimte voor het individu en minder overheidsbetut- 
teling te streven brengen wij die beweging in de 
maatschappij.

Iemand die de W D  conservatief noemt, moet een 
nieuw woordenboek gaan schrijven.

H et liberalisme ken t vele stromingen. Een veel ge
m aakte tweedeling is die tussen ontplooiingslibera- 
len en klassiek liberalen. Tot welke groep reken t u 
zich?
In de beginselverklaring van de W D  staan de u it
gangspunten vrijheid, verantwoordelijkheid, ver
draagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijk
waardigheid van alle mensen. Dat is dus n ie t conser
vatief. We zijn vóór een grote ruimte voor vrije ont
plooiing m aar ieder individu moet het verantwoorde
lijkheidsgevoel hebben dat zijn vrijheidsbeleving niet 
die van een ander beknot. Sommige krachten in de 
samenleving moeten gecorrigeerd worden zodat de 
sociale rechtvaardigheid ook tot z’n recht komt. De 
kracht van de vrijheid met enige mate van over- 
heidssturing leidt tot een sociaal rechtvaardige 
maatschappij. Men vergeet vaak het belang van deze 
beginselen voor ons.

Het is echter de vraag of we moeten begin
nen met een overheid die een gebouw vormt waarin 
iedereen kan schuilen en waarin iedereen zich thuis- 
voelt óf laten we vrije mensen dat gebouw zelf opzet
ten? Individuen moeten zodanig toegerust worden 
dat ze hun eigen welzijn zo goed mogelijk kunnen 
verzorgen. Onderwijs is daarom volgens de liberale 
visie een klassieke overheidstaak. Pas als individuen 
het niet op eigen kracht kunnen redden, is het de 
plicht van de samenleving om te helpen.

Ja, maar de achterban van de W D  wordt gevorm d 
door mensen die z e lf redelijk welgesteld zijn en daar
om vrij goed voor zichzelf kunnen zorgen. A ls ik  dan 
k ijk  naar voorstellen van de W D  om de werkeloos
heid te verlagen door op de uitkeringen te kunnen  
korten en h e t minimumloon te verlagen, vraag ik  
m ezelf af: hoeveel VVD-ers werken z e lf voor een u it
kering o f moeten zien rond te komen van h e t m ini
mumloon? Wordt de W D  n iet gevorm d door slechts 
een beperkt - select - deel van de maatschappij?
Dat is een achterhaald idee. Op basis van het leden
bestand kan ik niet zeggen dat we geen volkspartij 
zijn; mensen met sterk uiteenlopende beroepen zijn 
lid van de W D . Rijke mensen vormen een minder
heid binnen de W D . Die zevenentwintig procent 
van de kiezers die W D  gestemd heeft, is heus niet 
allemaal welgesteld. Men ziet al een aantal jaren de 
W D  als een volkspartij, een partij waar een door
snee van de bevolking lid van is.

De jaarlijkse uitgave van h e t Documentatie Centrum  
voor Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) laat 
echter een heel ander beeld zien. In  hoeverre is de 
W D  aantrekkelijk voor een bijstandsmoeder o f een 
WW-er?
Veel jonge mensen komen rond van het minimum
loon of zijn studerend of AIO. Veel van hen hebben 
belangstelling voor de W D . Dat is heel anders dan 
vroeger toen jongeren er niet openlijk voor uitkwa
men dat ze sympathiseerden met de W D .
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De instroom van de jongeren was toen voornamelijk 
afkomstig vanuit de JOVD, terwijl nu veel jongeren 
ook rechtstreeks de W D  in gaan. Ons appèl op de 
inzet van individuele talenten voor een betere sa
menleving spreekt jongeren aan. Zijn waarderen de 
uitdaging en de kansen die wij hen bieden.

U  heeft h e t over jongeren, ik  sprak echter over m en
sen m et een uitkering.
Wij willen de omstandigheden waardoor mensen zijn 
aangewezen op een uitkering tot een minimum te
rugbrengen. Met een goed beleid moeten we meer 
werk scheppen en mensen perspectief bieden. Het is 
niet goed dat we in een maatschappij zouden leven 
waarin de kans dat je in de WW komt en er ook per
manent in blijft erg groot is. Er moet een omslag in 
het denken komen; we moeten uitgaan van een 
weerbaar individu dat zelf zijn eigen werksituatie 
schept.

De val van het communisme en de vastgelo
pen verzorgingsstaat hebben aangetoond dat de 
overheid het ingewikkelde maatschappelijke gebeu
ren niet een richting op kan sturen. De maakbaar
heid wordt niet door het collectief m aar door het in
dividu bepaald.

H et viel m ij binnen mijn W D -afdeling op dat er zo
veel gesproken werd over welke poppetjes waar op 
de verkiezingslijst moesten komen, en zo weinig over 
politiek-inhoudelijke onderwerpen.
Ik heb die perceptie niet, aangezien de kamercentra
les in Brabant zich juist geweldig ingezet hebben 
voor de groei van de partij. In politieke partijen zijn 
mensen met hun ambities en daar is ook niets mis 
mee. Die mensen zijn waardevol voor de partij en zo 
voor onze maatschappij. In een partijendemocratie 
moet via de partijen de samenleving worden be
stuurd en moeten leden dus duidelijk aangeven wat 
ze willen bereiken. Mensen moeten daar zakelijk en 
reëel voor uitkomen, want hun talent hebben we 
nodig.

D at k lin k t heel mooi maar enkele jaren geleden 
stond de W D  bekend als een ruziepartij, hetgeen 
zijn hoogtepunt kende m et de ‘H el van Zwolle’.
Die sfeer is in de W D  volstrekt niet meer aanwezig. 
We houden ons niet bezig met mensen in de partij 
m aar met de maatschappij. We zijn niet tegen elkaar 
m aar met elkaar bezig. Ik vind het buitengewoon 
plezierig om in openheid en met enthousiasme voor 
de zaak bezig te zijn. De cultuur is ten goede 
gekeerd.

De heer Bolkestein doet a l enige tijd p ittige uitspra
ken  over minderheden. Die uitspraken doorbreken 
n ie t een taboe maar leiden eerder to t een sterke po
larisatie; je  bent vóór o f tégen Bolkestein. Hoe k ijk t 
u h ier tegenaan ?
E r dreigde in stilte een polarisatie te ontstaan omdat 
het minderhedenvraagstuk niet bespreekbaar was 
en vooroordelen groeiden.

De heer Bolkestein maakte het vraagstuk 
bespreekbaar en gaat er op een nuchtere en reële 
manier mee om. Door goed beleid is dat niet als be
dreigend opgevat en kregen mensen het idee dat het 
vraagstuk niet langer op zijn beloop werd gelaten. 
Door niet onze ogen te sluiten en duidelijk met open 
vizier te werk te gaan zijn we niet in een bedompt 
moeras van vooroordelen en racisme terecht 
gekomen.

Toch bekritiseerde onder andere Youp van ‘t  H ek h e t 
etnocentrisme van de heer Bolkestein.
Cabaretiers werken met karikaturen en geven een 
overdreven voorstelling van de werkelijkheid. We 
moeten buitengewoon verstandig omgaan met immi
gratie in een dichtbevolkt land als het onze. Wij als 
liberalen staan een verdraagzame natie voor die 
open staat voor onderdrukten, voor vluchtelingen uit 
onveilige landen. Internationaal moeten we het 
vluchtelingenprobleem bespreekbaar maken en in 
goede banen leiden.

De heer Bolkestein wordt in de tweede kam er en in 
uw partij gezien als een vrij sterke persoonlijkheid. 
Hoeveel ruim te blijft er dan nog voor u over als 
partijvoorzitter?
Er bestaat een misvatting bij mensen over de positie 
van een partijvoorzitter. Het is in de eerste plaats 
mijn taak om het vanuit de organisatie mogelijk te 
maken dat politici zich volledig op de politiek kun
nen richten. Wij bieden hen ondersteuning door het 
goed organiseren van verkiezingscampagnes, het op
zetten van discussies, het vormen van een bestand 
van talentvolle toekomstige politici en bestuurders. 
Het partijvoorzitterschap is voor mij een boeiende en 
interessante vrijetijdsbesteding.

In de laatstverschenen LEF schreef een woordvoer
der van een groene partij dat liberalism e en m ilieu
beleid n ie t samengaan. B en t u h e t hierm ee eens? 
Legt de W D  niet te eenzijdig h e t accent op economie 
boven milieu?
Wetende dat de W D  drie milieuministers heeft 
voortgebracht kan niemand staande houden dat het 
liberalisme geen oog heeft voor het milieu. Niemand 
kan zonder een gezond milieu m aar ook niemand 
kan zonder bestaansmogelijkheden; hiertussen heb
ben wij een evenwicht gevonden. Het is voor ons èn 
èn.

In een onlangs verschenen NRC-editie voorspelde 
een politiek commentator dat de W D  - na h e t SDAP  
en de christen-democraten - een regentenpartij in  
h et centrum van de politieke m acht wordt. De partij 
die de coalitiepartners gaat kiezen. Hoe staat u hier 
tegenover?
In de eerste plaats bepaalt de kiezer wat er gaat ge
beuren. Het gaat me te ver om ons als bepalend voor 
een coalitie te gaan zien. We moeten in de eerste 
plaats naar de kiezer kijken en als resultaat daarvan 
een regering gaan vormen.
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Defensie

H et thema van d it LEF-num m er is defensie. Hoe 
k ijk t u als voormalig staatssecretaris van defensie 
tegen de nieuwe taken van h e t leger aan?M et h e t 
einde van de Koude Oorlog is  h e t veiligheidsbelang 
n ie t m eer de prim aire taak van h e t leger. Welke ta
ken  zijn dat wel?
De primaire taken van het leger zijn het zorgdragen 
voor de integriteit van grond en volk èn het dragen 
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor vre
desstichting in brandhaarden in de wereld. Het ver
leden heeft geleerd dat we met betrekking tot het 
eerstgenoemde punt waakzaam moeten zijn De in
ternationale solidariteit - door een bijdrage aan de 
VN - wordt steeds belangrijker. Het defensie-appa- 
raa t moet gericht worden op het in stand houden 
van vrede.

Joris Voorhoeve schreef anders in zijn nieuwste boek 
Labiele Vrede dat h e t toneel van de internationale 
vredespolitiek tam elijk chaotisch was en de VN niet 
de allersterkste organisatie is  om de vrede te 
handhaven.
Vroeger was er überhaupt geen internationale ge
meenschap. Zover zijn we nu wèl ontwikkeld. De po
litieke ontwikkeling van het blussen van brandhaar
den wordt voor een belangrijk deel begrensd door de 
autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van een 
land.

De heer Voorhoeve noemde dat nu ju is t als een van 
de belemmeringen van h e t streven naar een veiliger 
wereld.
Idealen hebben we nog lang niet bereikt. De wereld
gemeenschap heeft wat bereikt door in Joegoslavië 
uiteindelijk toch door internationale druk de vrede 
af te dwingen.

Afsluitend, welk advies w ilt u jonge liberalen meege
ven die lid  willen worden van de VVD?
Ze moeten een wezenlijke belangstelling hebben voor 
andere mensen en de samenleving en duidelijk laten 
blijken actief mee te willen doen. Die mensen ont
vangen we met open armen. We willen steeds meer 
jongeren voor functies inzetten.

Cedric P. Stalpers is hoofdredacteur van

Rectificatie

In het milieunummer is de naam van de auteur 
van het artikel Ecologie-economie: op zoek naar een 
evenwicht onjuist vermeld. Haar naam is M. 
Augusteijn en zij is lid van de D66 Tweede 
Kamerfractie. De LEF-redactie biedt de lezers in 
het algemeen en de auteur in het bijzonder 
hiervoor haar oprechte excuses aan.

Heeft U al een abonnement op LEF?
Wilt u meer weten over politieke onderwerpen? Wilt u 
voorsprong nemen door kennis? Wilt u sterker staan 
in discussies?
Neem dan een abonnement op LEF!
Vul onderstaande bon in en stuur die op naar het 
algemeen secretariaat van de JOVD.

Naam:
adres:
postcode en plaats: 
handtekening:
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Wil jij voorsprong door kennis?
Wil jij méér weten van politieke issues? 

Wil jij sterker staan in discussies?

Lees dan LEF.
Een liberaal heeft LEF!

Vul onderstaande bon in en stuur deze naar het algemeen secretariaat van de JOVD:
JOVD/LEF 

Herengracht 38A 
2511 EJ Den Haag

Ja, ik neem een abonnement op LEF
naam:
adres:
plaats en postcode: 
handtekening:



Uzelf duidelijk en met stijl presenteren?
Daarbij kunnen wij u een handje helpen, tegen zeer concurrerende prijzen.

BRIEFPAPIER ENVELOPPEN 
VISITEKAARTJES FOLDERS 

DOORSCHRIJFPAPIER TIJDSCHRIFTEN 
BROCHURES BOEKEN

VOLLEDIGE AFWERKING !

Prof. Minckelersweg 4b 5144 NZ Waalwijk 
Tel. 0416-341984 Fax 0416 - 340624
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Redactioneel

Vijftig redenen om LEF te hebben!

U heeft het vijftigste nummer van Liberté Egalité Fraternité in uw handen. Al meer dan veertien jaa r pro
beert de redactie u als lezer een veelkleurig en uitgebreid beeld van politieke discussiepunten te bieden. Li
beralisme houdt in dat je anderen het politieke licht in de ogen gunt en je openstelt voor andere meningen, 
in de hoop de eigen mening ermee aan te scherpen of inspiratie op te doen.

Met dit nummer is dat niet anders. Het debat wordt niet geschuwd en sterk verschillende meningen krijgen 
een gelijke mate van aandacht. Het thema van deze uitgave leent zich dan ook uitstekend voor prikkelende 
discussies. De tweestrijd binnen de grootste liberale partij in Nederland, de W D , over de Europese Eenwor
ding toont al aan dat de Intergouvernem entele Conferentie geen onderwerp is dat onopgemerkt aan het libe
rale huis voorbij gaat. In dit nummer gaan Eurosceptici en Euro-voorstanders met elkaar in debat en wordt 
ruimte geboden aan liberale geluiden uit andere landen, zoals de voortreffelijke bijdrage van Rolf Smid - in 
ternational officer van de Zwitserse liberalen en het artikel van Dirk Dhertoge van de VLD-Jongeren.

Tijdens de Intergouvernementele Conferentie, die op 29 maart in Turijn geopend is, worden de verdragen 
van de Europese Unie voorbereid. Het mandaat van de conferentie is gebaseerd op de artikelen B en N van 
het verdrag van de Europese Unie, alsmede op verschillende overeenkomsten die bereikt zijn in de Europese 
Raad in Brussel (in december 1993) en op Corfu (in juni 1994). Dit mandaat beperkt zich vooral tot de insti
tutionele zaken. De IGC is voorbereid door de zogenaamde Referentiegroep, onder leiding van de diplomaat 
Westendorp en bestaande uit vertegenwoordigers van alle lidstaten, het Europees Parlem ent en de Europese 
Commissie.

De voornaamste vraagstellingen van deze uitgave zijn:
• Hoe is Europa dichter bij de burger te brengen en hoe is de frictie tussen de Europese cultuur en de na

tionale identiteit te verminderen?
• Wat zijn de voor- en nadelen van Europa voor Nederland?
• Hoe is het democratisch tekort op te lossen?
• Hoe dienen de instituties van de Europese Unie te veranderen om de efficiency te bevorderen en de legiti

miteit ervan te vergroten?
• Hoe dient een gezamenlijk buitenlands beleid vorm gegeven te worden?
• Hoe dient de vorming van de EMU tot stand te komen?

De inleiding voor dit nummer is geschreven door Eppo Jansen, die ingaat op de zwakten van het huidige 
'Europa' en de mogelijkheid om de Europeanen meer bij de besluiten over hun eigen werelddeel te betrek
ken. De Europa-specialist van het CDJA, Alexander Meijling, biedt met zijn voortreffelijke bijdrage even
eens een goede ontsluiting van deze uitgave.

Tevens is voor deze uitgave een vraaggesprek gehouden met de prominente politicus dr. J.F. G lastra van 
Loon, waarin hij zijn visie geeft op staatsrechtelijke vernieuwing, de pers als vierde macht, D66 als sociaal- 
liberale partij en op het onderwerp van dit nummer, Europa. In dit interview stelt hij zijn partij 'niet streeft 
naar het maximum maar naar het optimum’ en weerlegt hij de kritiek van de W D  op het pragmatisch libe
ralisme van D66.

Afsluitend wil ik de voorgaande LEF-hoofdredacteuren, te weten Ada den Ottenlander, Jo rt Kelder, Henk 
Kuipers en Frank van Dalen, heel hartelijk danken voor hun werk aan dit periodiek dat - al vijftig nummers 
lang - tot doel heeft discussies aan te zwengelen en een platform voor vernieuwende visies te bieden.

met liberale groeten, 

Cedric P. S ta lpers
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Ver van mijn bed
Eppo Jansen

Op iedere drie regels waaraan een Nederlander zich 
moet houden komt er tegenwoordig één uit "Europa". 
Toch wordt het eenwordingsproces, waar dit het ge
volg van is, door de meeste landgenoten beleefd als 
een "ver van mijn bed show". Tussen het Europese 
besluitvormingsproces en de burger heeft zich im
mers een dikke laag mist opgestapeld.

Hoe men deze mist kan laten optrekken is een van 
de onderwerpen die aan de orde is op de Intergou
vernementele Conferentie (IGC). Maar het zal niet 
eenvoudig zijn op dit punt belangrijke verbeteringen 
door te voeren. Veel regeringen gaan niet veel ver
der dan het bewijzen van lippendienst aan het ideaal 
van meer openheid en democratie. Toch moet duide
lijk zijn dat indien de Europese Unie, na uitbreiding 
tot misschien wel dertig landen nog steeds ondoor
zichtig en ondemocratisch functioneert, de eenwor
ding zich tegen zichzelf gaat keren. Zij zal dan ge
makkelijk alle vertrouwen en geloofwaardigheid bij 
de burger verliezen.

In sommige kringen wordt de urgentie van dit pro
bleem volstrekt miskend. De redenering die daarbij 
wordt gevolgd is dat je de Europese bestuurslaag 
niet mag vergelijken met de nationale bestuurslaag. 
De Europese zou een geheel eigen karakter hebben 
("sui generis"). M aar wat wil men dan met de demo
cratie? Moet Europa dan maar worden bestuurd als 
een multinational met een zwakke ondernemings
raad?

D at Europa ver van de burger staat is primair een 
structureel probleem. De besluitvorming beant
woordt m aar zeer ten dele aan de spelregels van de 
democratie. Toegegeven, het Europees Parlement 
heeft er geleidelijk aan belangrijke bevoegdheden 
bijgekregen, waardoor het op het ogenblik zelfs een 
vetorecht heeft op belangrijke onderdelen van han
del en economie. Over het algemeen zijn de procedu
res die daarbij horen echter zo ingekleed dat zij zeer 
tijdrovend zijn en weinig doorzichtig. Men krijgt 
daarbij het idee dat de ambtenaren in de nationale 
hoofdsteden die de procedures hebben uitgedacht, 
daarbij hun eigen bureaucratie hebben geprojecteerd 
op het orgaan w aar zij het minst thuishoort: een 
volksvertegenwoordiging.

D aarnaast zijn er echter terreinen waar het Euro
pees Parlem ent m aar heel weinig in de melk heeft te 
brokkelen. Daarbij gaat het onder meer om het bui
tenlands- en veiligheidsbeleid, de misdaadbestrijding 
en het vreemdelingenbeleid. Dit betekent dat er nog 
heel veel besluiten in Europa door vijftien ministers 
worden genomen voor 380 miljoen Europeanen zon
der enige effectieve parlementaire controle. Dit "de
mocratisch gat" lijkt in belangrijke mate verantwoor

delijk voor de onverschilligheid die de burger veelal 
ten toon spreidt ten aanzien van Europa. De eenwor
ding voltrekt zich buiten hem om. Hij voelt er zich 
niet bij betrokken omdat de regeringen hem in feite 
in de kou laten staan met hun "top down" 
benadering.

Voor die regeringen zelf is die benadering vooral ge
makkelijk. Ze worden niet op hun huid gezeten door 
lastige volksvertegenwoordigers en hebben alleen 
met elkaar te maken. Daar ligt een groot deel van 
het probleem dat dus ook een psychologisch aspect 
heeft. De regeringen kunnen het Europees Parle
ment alleen méér macht geven indien zij bereid zijn 
die zelf af te staan. En op het ogenblik is die bereid
heid bepaald niet groot. Zo houden de regeringen in 
stand wat zij zeggen niet te willen, namelijk de grote 
afstand tussen de burger en de Europese Unie.

Nationale parlementen
Op de IGC zal ongetwijfeld ook worden gesproken 
over een versterking van de rol van de nationale 
parlementen bij het Europese besluitvormingspro
ces. Op één punt mag echter geen misverstand be
staan. Indien een onderwerp vanuit de nationale 
soevereiniteit naar de Europese bestuurslaag wordt 
getild, ontglipt het grotendeels aan de greep van de 
nationale parlementen. Dat neemt niet weg dat van
uit de Tweede Kamer heel zinvol met een minister 
overleg gepleegd kan worden vóór hij of zij naar 
Brussel gaat naar de ministerraad. Maar dit overleg 
zal nooit de plaats kunnen innemen van echte demo
cratische controle.

Ministers zullen geen mandaat aanvaarden vanuit 
het nationale parlement omdat zij vrijheid van on
derhandelen willen hebben met hun Europese colle
ga's. Zij zullen daar bovendien vaak rekening moe
ten houden met factoren die ontsnappen aan het 
blikveld van de nationale parlementen, m aar die in 
Europees opzicht wel relevant zijn. Soms zal een be
windsman iets terug moeten doen voor een collega 
die hem bij vorige onderhandelingen tegemoet is ge
komen. Dit betekent dat, zelfs al wordt er met een
parigheid van stemmen besloten in Brussel (waarbij 
dus iedere minister een veto kan uitspreken), de con
trole van het nationale parlement toch maar weinig 
voorstelt. Kenmerkend is dat er in de lange geschie
denis van de Europese eenwording nog nooit een mi
nister in zijn nationale parlement naar huis is ge
stuurd omdat hij al of niet zijn veto had gebruikt in 
het Brussels overleg.

S

In feite kan de Europese besluitvorming alleen de
mocratisch worden gecontroleerd op dezelfde be
stuurslaag als waar zij tot stand komt en dat bete
kent dus door het Europees Parlement. Men moet
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zich eens voorstellen dat de besluitvorming van de 
Nederlandse ministerraad afhankelijk zou zijn van 
de goedkeuring van de twaalf provinciale staten in 
plaats van die van de Tweede Kamer. Daarmee zou 
een verlammende strijd tussen deelbelangen ont
staan die het de regering in de praktijk onmogelijk 
zou maken effectief op te treden. Zo kan ook Europe
se democratie nooit een optelsom zijn van nationale 
parlementen.

Geen openheid
Het is bovendien erg moeilijk om te weten wat er 
zich precies in zo'n Brusselse ministerraad heeft af
gespeeld. Dat is merkwaardig omdat die minister
raad zich voor een groot deel van de tijd bezighoudt 
met wetgeving. Welnu, het behoort tot de democrati
sche beginselen dat de totstandkoming van wetge
ving, die tenslotte alle burgers raakt, in het open
baar plaatsvindt. Onlangs nog werd een poging van 
de Nederlandse regering om hier meer openheid te 
krijgen, afgewezen door het Europese Hof in Luxem
burg. Volgens de uitspraak van het Hof is meer 
openheid alleen mogelijk indien alle regeringen het 
er over eens zijn dat het reglement van de minister
raad in die zin gewijzigd moet worden. Hier liggen 
vooral de Britten en de meeste zuidelijke landen 
dwars. Het ligt voor de hand dat juist het Europees 
Parlement in zijn voorstellen (vastgelegd in het ver
slag Maij-Weggen en Dury) voor de IGC sterk heeft 
aangedrongen op meer openheid en democratie. 
D.w.z. meer inzicht en toegang tot de besluiten van 
de ministerraad en meer bevoegdheden voor het Eu
ropees Parlement.

Tenslotte nog een schrijnend voorbeeld van het "de
mocratisch gat". Op landbouwgebied komen gemid
deld al zo'n negentig procent van de regels uit "Brus
sel". Toch heeft ook na de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht (1993) het Europees Parle
ment hier slechts een adviserende rol. Zo is bij voor
beeld het plan MacSharry, dat ingrijpende hervor
mingen tot stand bracht voor de boeren in Europa, 
in werking getreden zonder dat het Europees Parle
ment of de nationale parlementen hierop enige greep 
hadden. Toch heeft ook de Nederlandse regering zich 
tot nu toe geen voorstander getoond van de gedachte 
om het Europees Parlement op dit terrein meer 
macht te geven.

Succes
Om Europa dichter bij de burger te brengen is na
tuurlijk ook succes op aansprekende beleidsterreinen 
vereist. Ruim genomen is de Europese eenwording 
tot nu toe vooral een m arkt waarop aanverwant be
leid is geënt zoals milieu- en sociaal beleid. Hoewel 
het nut hiervan over het algemeen wel wordt inge
zien, gaat het toch niet om onderwerpen die in brede 
kring enthousiasme weten te wekken.

Anders zou het zijn als de Europese Unie succes zou 
hebben op terreinen die de burger meer direct aan
spreken zoals buitenlands en veiligheidsbeleid,

misdaadbestrijding en vreemdelingenbeleid. Een Eu
ropese Unie die ervoor zorg zou dragen dat geweld
dadige conflicten in de kiem worden gesmoord, die 
zou zorgen voor veilige straten 's avonds in Amster
dam, Londen en Berlijn en er in zou slagen een fat
soenlijk vreemdelingenbeleid tot stand te brengen, 
zou zeker op interesse, genegenheid en misschien 
zelfs wel trots kunnen rekenen van de burger. W aar
schijnlijk zou deze zich dan behalve Nederlander of 
Fransman ook een beetje Europeaan gaan voelen.

Maar juist omdat deze terreinen zeer gevoelig liggen 
en diep ingrijpen in de samenleving is er hier ook 
een grote terughoudendheid bij de regeringen te be
speuren. Zo blijft men in een vicieuze cirkel zitten. 
Om de Europese Unie te tillen naar terreinen die 
haar populair zouden kunnen maken bij de burger, 
is een kwalitatieve sprong nodig w aar men uiteinde
lijk weer voor terugdeinst. Dan overheerst de angst 
dat Nederlandse troepen tegen hun zin naar conflict
haarden als Sarajevo worden gezonden of dat Duitse 
politieagenten op de Dam komen patrouilleren.

Die angst vertaalt zich in de praktijk in een weerzin 
om op deze nieuwe terreinen het vetorecht op te ge
ven. Bij al deze onderwerpen is namelijk al beleid 
mogelijk sinds het Verdrag van M aastricht, dat 
daarvoor duidelijk de contouren heeft aangegeven. 
Dat er sindsdien echter vrijwel niets tot stand is ge
bracht komt juist doordat een vetorecht is inge
bouwd bij de besluitvorming op deze terreinen. Zo 
valt men dan weer terug op een Europese Unie die 
niet veel meer dan markt is en populariteit ontbeert. 
Dat betekent dat bijna iedere keer wanneer er kno
pen moeten worden doorgehakt verlamming in
treedt. Het land dat het langzaamst wil gaan geeft 
het tempo aan en indien het helemaal niets wil kun
nen de andere ook niets doen. H et gevolg is geweest 
dat Europa niet in staat is geweest met één stem te 
spreken in ex-Joegoslavië. Hoewel per land vaak 
grote offers zijn gebracht voor een oplossing van het 
conflict aldaar waren het uiteindelijk toch de Ameri
kanen die voor een vredesoplossing moesten zorgen. 
Waarom? Omdat ze wel met één stem kunnen spre
ken en er achter die ene stem één militaire macht 
schuilt. Zolang Europa dat niet voor elkaar krijgt zal 
het steeds buitenspel staan bij internationale conflic
ten en het nakijken hebben.

Kakofonie
Typerend was ook de recente Franse bemiddelings
poging in het Midden-Oosten toen de vijandelijkhe
den tussen Zuid-Libanon en Israël escaleerden. Hoe
wel deze poging wellicht iets heeft bijgedragen tot 
het vinden van een oplossing waren het ook hier 
weer de Amerikanen die partijen tot elkaar wisten te 
brengen. De Israëlische premier Perez liet zelfs on
verbloemd blijken dat hij van het Franse optreden 
helemaal niet was gediend.

Europa wordt niet ernstig genomen zolang het een 
kakofonie van stemmen produceert. De Fransen
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hadden de andere landen van de EU zelfs niet eens 
geraadpleegd over hun actie. Maar ook een gecoördi
neerde actie van de EU via de "trojka" (de minister 
van buitenlandse zaken van het land dat het EU- 
overleg voorzit plus die van het land dat net voorzit
ter is geweest en die van het land dat hierna gaat 
voorzitten) maakte geen enkele indruk.

Europa zal pas ernstig worden genomen in de wereld 
indien het ook in de buitenlandse politiek zijn krach
ten weet te bundelen. Dat lukt alleen indien men be
reid is hiervoor soevereiniteit in te leveren. Geen en
kele lidstaat van de EU kan in zijn eentje met zijn 
soevereiniteit nog iets van betekenis uitrichten. Gaat 
men op de huidige weg voort dan blijft het resultaat 
machteloosheid.

Meerderheidsbesluiten lijken de enige oplossing om 
deze impasse te doorbreken. Dat behoeft overigens 
niet zo ver te gaan dat Nederlandse militairen via 
een dergelijk besluit gedwongen worden aan een ge
zamenlijke actie deel te nemen. Verwacht wordt dat 
op de IGC een formule wordt bedacht waarbij een 
land het recht behoudt zich afzijdig te houden maar 
het niet de andere landen kan verhinderen wel zo'n 
actie te ondernemen.

Euro
Mocht de IGC weinig vooruitgang opleveren voor het 
integratieproces, dan is mogelijk dat dit toch in een 
stroomversnelling komt via een hele andere weg. 
Voorzien is dat in 2002 de "Euro" zijn intrede doet 
als Europees wettig betaalmiddel met een onafhan
kelijke Europese Centrale Bank in Frankfurt aan de 
Main. Niet zo gemakkelijk voorstelbaar is dat zo'n 
Economische en Monetaire Unie goed kan functione
ren indien louter sprake is van het op elkaar afstem
men van het financieel en economisch beleid en ieder 
land op de andere terreinen de handen grotendeels 
vrij houdt. Monetaire stabiliteit veronderstelt ook 
politieke stabiliteit en deze laatste is weer niet goed 
voorstelbaar zonder een zekere vorm van politieke 
unie. In die zin zou de "Euro", wel eens veel meer 
dan thans wordt verondersteld, eenwording kunnen 
afdwingen op allerlei terreinen waar deze nu nog 
buitengewoon moeizaam verloopt.

Eppo Jansen is  Hoofd 
voorlich tingsburea u 
Europees Parlement.

De Intergouvernementele Conferentie 1996 en de 
uitdaging voor de toekomst

H et CDJA rich t zich als politieke jongerenorganisatie op voorlichting en vorming, participatie en politieke 
standpuntbepaling van en door jongeren. Vanuit haar grondtonen (gerechtigheid, gespreide verantwoor
delijkheid, rentm eesterschap en solidariteit) w il h e t CDJA - naast actuele ontwikkelingen in de Neder
landse sam enleving - kritisch meedenken m et actuele ontwikkelingen m et betrekking tot de totstandko
m ing van de Europese eenwording.

A/exanderS. M eije r

1 Inleiding
In 1991 is het Oprichtingsverdrag van de EEG (Ro
me, 1957) voor het eerst wezenlijk herzien en ver
vangen door het Verdrag van Maastricht. Sinds deze 
verdragswijziging bestaat de Europese Unie uit een 
drie-pijlerstructuur. Dit houdt in dat de Europese 
Unie naast de Europese Gemeenschappen (EG, eer
ste pijler), bestaat u it het gemeenschappelijk buiten
lands en veiligheidsbeleid (GBVB, tweede pijler) en 
de samenwerking op het gebied van justitie en bin
nenlandse zaken (JBZ, derde pijler). De Europese 
Gemeenschappen (EG) bestaan uit de voormalige 
Europese Economische Gemeenschap (EEG), de Eu
ropese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EU
RATOM). Deze berusten op afzonderlijke verdragen, 
m aar zijn institutioneel nauw met elkaar verbonden. 
Sinds het Verdrag van M aastricht kent de Europese 
Unie vijf Europese Instellingen. Dit zijn 
achtereenvolgens het Europees Parlement, de 
Europese Commissie, het Europese Hof van Justitie, 
de Europese Raad en de Europese Rekenkamer.

Zowel de rol als de bevoegdheden van de hierboven 
genoemde Instellingen zijn bij deze drie pijlers van 
verschillende aard. In het Verdrag van M aastricht is 
over het algemeen een tweetal soorten besluitvor
ming van toepassing. Dit zijn intergouvernementele 
(d.w.z. tussen de lidstaten) en supranationale (d.w.z. 
boven de nationale bevoegdheden uitgaande) besluit
vorming. Bij de laatste twee pijlers (GBVB en JBZ) 
is eerder sprake van intergouvernementele besluit
vorming, dan van supranationale besluitvorming.

Op 29 m aart is de Intergouvernementele Conferentie 
1996 onder Italiaans voorzitterschap van start ge
gaan. Naar het CDJA hoopt zal met de IGC een 
tweede grote verandering van het oorspronkelijke 
oprichtingsverdrag plaatsvinden. Tijdens de IGC zal 
het Verdrag betreffende de Europese Unie worden 
geëvalueerd, zoals al is vastgelegd in het Verdrag 
van Maastricht1. Daarnaast zullen er afspraken 
moeten worden gemaakt over de toekomst van de 
Europese Unie onder andere met betrekking tot het
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gemeenschappelijk buitenlands beleid (GBVB), het 
asiel- en visa-recht, bestrijding van de internationaal 
georganiseerde criminaliteit en het drugsbeleid 
(JBZ).

Inmiddels is de Europese Unie uitgebreid van 12 
naar 15 lidstaten. Bij de evaluatie van het Verdrag 
van M aastricht zal vooral worden gekeken naar de 
volgende uitbreiding van de Europese Unie. Landen 
uit Midden- en Oost-Europa, met in hun kielzog en
kele Middellandse-Zeelanden, zoeken naar veiligheid 
en stabiliteit door middel van de aansluiting bij de 
Instellingen van de Europese Unie en de NAVO. Het 
is dan ook niet ondenkbaar dat in de toekomst de EU 
zal uitgroeien naar een mammoet-unie van 20 a 30 
lidstaten.

Bij de afronding van het Verdrag van Maastricht is 
overeengekomen dat dit Verdrag in 1996 zal worden 
herzien. Het CDJA is van mening dat de Intergou
vernementele Conferentie van 1996 dan ook zal moe
ten leiden tot een fundamentele hervorming van de 
structuren van de Europese Unie, voordat wordt ge
start met het uitbreiden van de Europese Unie. De 
huidige structuren van de Europese Unie zijn nu al 
niet adequaat voor een gemeenschap van 15 landen 
met ongeveer 370 miljoen inwoners. Overigens zal 
een dergelijke fundamentele aanpassing ook voor de 
begroting moeten gaan gelden.

In paragraaf 2 zal nader worden ingegaan op twee 
voor het CDJA belangrijke IGC-onderwerpen. Ten
slotte worden in paragraaf 3 een aantal CDJA stand
punten op een rij gezet.

2 H et CDJA en de IG C 1996-agenda 
Tijdens de komende Intergouvernementele Confe
rentie 1996 zullen de volgende onderwerpen in meer 
of mindere mate de agenda bepalen: het Europese 
burgerschap, justitie en binnenlandse zaken, de so
ciale en ecologische dimensie, een gemeenschappe
lijk veiligheids- en buitenlands beleid, besluitvor
mingsprocedures, fraudebestrijding, efficiënter wer
kende, open en democratische EU-Instellingen en 
een samenhangend, vereenvoudigd en duidelijk ver
drag. In deze paragraaf worden het Europees bur
gerschap en het asiel- en immigratiebeleid 
toegelicht.

2.2 Europees burgerschap
Vanaf de oprichting van de eerste Europese Gemeen
schap (EGKS) heeft het belang van de burger altijd 
voorop gestaan. De eerste voorzitter van de EGKS, 
Jean Monnet (1888-1977) drukte het als volgt uit: 
"Wij verbinden geen staten, maar wij verenigen 
mensen". Maar hoewel het 'Europa van de burgers' 
op papier wel bestaat, voelt de 'Europese burger’ zich 
nu nog steeds geen Europeaan. Ondanks de uitvoe
ring van het recht om vrij te reizen, zich vrij vesti
gen en het kunnen verrichten van diensten in één

van de lidstaten, ondanks het kiesrecht (gemeente
raad en Europese verkiezingen), ondanks het petitie
recht en ondanks de toegang tot de ombudsman. Het 
CDJA wil zich inzetten voor een gelijke behandeling 
van alle Europese burgers. Op basis van haar grond
tonen gerechtigheid en solidariteit wil het CDJA een 
concrete invulling van het Europees burgerschap.

Het Europees burgerschap valt uiteen in de volgende 
onderdelen:
• het burgerschap in juridische zin: hierin wordt 

de wettelijke positie van individuen geregeld; 
en

• het burgerschap in politiek-sociale zin: hierin 
staat het individu centraal, het gaat om het 
geheel aan kennis, inzichten en opvattingen.

Op dit moment zijn bepalingen betreffende het Euro
pees burgerschap te vinden in het EG-Verdrag en in 
het Verdrag van Maastricht. Door deze bepalingen 
wordt de rechtspositie van individuen als burgers 
van de Unie erkend en is burgerschap niet langer als 
een binnenlandse aangelegenheid te beschouwen.

Momenteel ontleent de burger aan het feit dat hij tot 
de Europese Unie behoort al een aantal rechten (bij
voorbeeld kiesrecht en petitierecht). De huidige be
palingen zijn echter niet concreet genoeg. Daarom is 
er dringend behoefte aan een aanscherping en uit
breiding van de regelgeving op dit gebied. Hierbij 
kan gedacht worden aan een opsomming van grond
rechten en rechten van de mens in het eerste hoofd
stuk van het EU-Verdrag. Een uitgebreide juridische 
verankering van de rechten en plichten van de Euro
pese burger is noodzakelijk om een helder en over
zichtelijk beeld te scheppen voor de burger. De fun
damentele rechten en plichten van de burger moeten 
in een tot grondwet om te vormen Verdrag worden 
opgenomen. Daarbij vormen het EVRM en het Ge- 
meenschapshandvest van de Sociale grondrechten de 
basis voor deze Europese Grondwet, m aar voorals
nog moet de Europese Unie toetreden tot het EVRM. 
Ook moet het Sociaal Protocol in het EU-Verdrag 
worden opgenomen met een verplichtend karakter 
voor alle lidstaten. Deze dienen echter tegelijkertijd 
te worden ingevoerd met de hieronder genoemde 
maatregelen.

Het politiek-sociale aspect van het Europese burger
schap blijkt uit de heersende opvattingen onder de 
burgers. Over het algemeen wordt er zeer behou
dend tegen de Europese Unie en het daarbij beho
rende burgerschap aangekeken. Dit blijkt duidelijk 
uit de volgende cijfers: minder dan één op de tien 
burgers van de Europese Unie beschouwt zich als 
Europeaan, slechts een kw art heeft goede kennis 
van de Europese Unie en nog niet de helft gelooft dat 
het lidmaatschap van de Europese Unie voordeel op
levert voor het eigen land.

Artikel N (2) van het Verdrag van Maastricht. De regeringen verplichten zich om in 1996 weer een conferentie te houden om 
bepalingen waarin herziening wordt beoogd, te bestuderen overeenkomstig de doelstellingen in de artikelen A en B van het 
Verdrag van Maastricht (ondermeer om het democratisch tekort van de EU te verminderen).
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Het bovenstaande geeft een negatief beeld. Er is dan 
ook een taak weggelegd voor de politiek zowel op Eu
ropees als op nationaal niveau om te trachten dit ne
gatieve beeld om te zetten in een positief beeld. Het 
Europese burgerschap wordt door het individu al
leen ontwikkeld als het concreet wordt aangereikt en 
gepropageerd. Dit kan op een viertal manieren be
werkstelligd worden:
1. Door middel van de volgende activiteiten vanuit 

de Europese Unie om burgers een Europees bur
gerschap te laten ontwikkelen:
- de Europese dimensie in het onderwijs te be
vorderen (bijvoorbeeld gelijkstelling van diplo
ma's en het gebruik van nieuwe communicatie
middelen); en
- door het geven van toegankelijke informatie 
(over bijvoorbeeld EU-programma's).

2. Door een goede verhouding en afstemming van 
de politiek op Europees en op nationaal niveau 
ontstaat er duidelijkheid voor de burgers. Te
vens wordt voorkomen dat politici van een en 
dezelfde partij op de verschillende niveaus langs 
elkaar heen werken en elkaar in het uiterste ge
val zelfs tegenspreken.

3. Door het wegnemen van bronnen van ontevre
denheid in de samenleving. Hierbij valt te den
ken aan criminaliteit en werkgelegenheid. Bij 
deze onderwerpen dienen met name jongeren be
trokken te worden. Door ontevredenheid keren 
mensen zich van de traditionele partijen af, om
dat ze het gevoel hebben dat er niets voor ze ge
daan wordt, en zijn deze mensen ontvankelijk 
voor de propagandistische en populistische leu
zen van de extremistische en/of nationalistische 
partijen. Binnen de EVP/CDA-fractie wordt deze 
zorg erkend. Zij heeft zich ten doel gesteld om 
criminaliteit te bestrijden en werkgelegenheid te 
bevorderen. Enerzijds wordt hiermee bereikt dat 
mensen het gevoel krijgen dat er wat aan hun 
problemen wordt gedaan. Anderzijds wordt er 
een positief beeld gecreëerd waardoor de burgers 
zich meer betrokken gaan voelen bij de Europese 
Unie.

4. Door te werken aan de ontwikkeling van een 
Europees maatschappelijk middenveld. Door 
maatschappelijke organisaties te benaderen 
kunnen vele burgers bereikt worden. Op deze 
manier worden elementen van de Europese Unie 
ongemerkt in het dagelijks leven verwerkt.

2.2 Ju stitie  en Binnenlandse Zaken 
In artikel K I van het Verdrag van Maastricht is de 
zogenaamde derde pijler van de Unie overeengeko
men. Het betreft de samenwerking op het gebied van 
Justitie en Binnenlandse Zaken. In deze paragraaf 
wordt het onderwerp asielzoekers en vluchtelingen 
nader toegelicht.

In de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van 
Schengen van 19 juni 1990 tussen België, de Bonds
republiek Duitsland, Frankrijk, Nederland en 
Luxemburg zijn garanties opgenomen betreffende

betere samenwerking en coördinatie tussen nationa
le diensten in onder andere de sectoren van vreem
delingen- en asielbeleid. Later werd Schengen ook 
aanvaard door Italië, Spanje en Portugal. Schengen 
zal, zoals naar voren kwam in december 1991 in 
Maastricht, de "maat" worden op het gebied van per
sonenverkeer voor de Europese Vijftien. Met de in
werkingtreding van het Verdrag van Maastricht op 
1 november 1993 neemt de Europese Unie slechts op 
papier verantwoordelijkheid voor een gemeenschap
pelijk asiel- en immigratiebeleid. Tijdens de op 29 
m aart 1996 gestarte Intergouvernementele Confe
rentie zal ook dit onderwerp naar de mening van het 
CDJA hoog op de agenda moeten staan om een con
crete invulling van dit beleidsterrein te bewerkstelli
gen. Hierbij moet het CDJA ervoor blijven waken 
dat deze beoogde samenwerking en harmonisatie 
zich zal blijven ontwikkelen binnen de kaders van 
democratische controle en legitimatie en (internatio
nale) juridische controle.

Op het gebied van asiel- en immigratiebeleid moet 
een Europese afstemming van nationaal beleid 
plaatsvinden. Het gaat hier over het inhoudelijke 
asielbeleid, de procedures en de rechtsbescherming. 
Met betrekking tot het immigratiebeleid betreft het 
met name het harmonisatie van toelatingsaspecten, 
controlemethoden en verwijderingen.

Tijdens de IGC 1996 moeten met betrekking tot de 
derde pijler van het Verdrag van M aastricht - de be
palingen betreffende de samenwerking op het gebied 
van justitie en binnenlandse zaken - de volgende on
derwerpen aan de orde moeten komen:
• de harmonisatie van de toepassing van de defi

nitie van vluchteling van het Verdrag van Ge- 
nève van 1951;

• de daadwerkelijke totstandkoming van Eurodac, 
een systeem voor het uitwisselen van vingeraf
drukken op Europees niveau;

• coördinatie van standpunten van de Europese 
Unie in andere internationale fora; en

• bespreking van het beginsel van ' burden sha- 
ring, met name voor personen aan wie tijdelijke 
bescherming moet worden geboden.

Er moet tot een rechtvaardig gemeenschappelijk 
asiel- en immigratiebeleid worden gekomen, in de 
zin van gelijke behandeling in Europa. Daartoe die
nen de volgende maatregelen te worden uitgevoerd: 
harmonisatie van h e t toelatingsbeleid, gem eenschap
pelijke aanpak van de illegale im m igratie en ge
meenschappelijk uitwijzigingsbeleid. Als eerste con
crete invulling van het Europese asiel- en immigra
tiebeleid stelt het CDJA voor dat de Europese Unie 
onder het Europese Hof van Justitie een afdeling op
richt voor de behandeling van kwesties betreffende 
asielzoekers en vluchtelingen. Een tweede handrei
king die het CDJA doet, is de oprichting van Euro
pees instituut dat het gemeenschappelijk immigra
tiebeleid moet gaan coördineren.
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3 H et CD JA  en de Europese Unie
Het CDJA streeft met betrekking tot de eenwording 
van de Europese Unie achtereenvolgens de volgende 
doelstellingen van daadkracht, democratie en door
zichtigheid na. Deze doelstellingen kunnen worden 
bereikt wanneer de volgende punten - naast de reeds 
genoemde punten - worden doorgevoerd. In deze pa
ragraaf worden een aantal CDJA-standpunten met 
betrekking tot de Europese Unie op een rij gezet.

Het EG-verdrag, het EURATOM-verdrag en het EG- 
KS-verdrag worden samengevoegd tot één enkel ver
drag. Deze algehele hercodificatie mag echter niet 
leiden tot het verwijderen van essentiële artikelen. 
E r moet op termijn een Europese Grondwet komen 
waarbij concreet invulling wordt gegeven aan het 
Europees Burgerschap en grondrechten. Daarbij 
dient alle jurisprudentie van het Hof van Justitie 
met betrekking tot de bevoegdhedenafbakening op
genomen te worden. Op deze wijze komt een eendui
dige, legitieme en verantwoorde afbakening van be
voegdheden tot stand tussen de Europese Unie en 
h aar lid-staten.

De Europese Unie moet rechtspersoonlijkheid krij
gen, zodat zij als internationale organisatie lid kan 
zijn van een andere publiekrechtelijk organisatie. 
Het Europees Parlement moet op alle communautai
re beleidsterreinen volledige wetgevende bevoegdhe
den krijgt. De thans bestaande uiteenlopende wetge
vingsprocedures moeten worden vereenvoudigd om 
te komen tot één enkele, verbeterde gestroomlijnde 
medebeslissingsprocedure (het co-decisierecht), 
waarbij ook de Commissie wordt betrokken als me
dewetgevende macht. Met betrekking tot de weging 
van de stemmen is het CDJA voorstander van de in
voering van besluitvorming bij dubbel (landen en be
volking) gekwalificeerde meerderheid met name bij 
bepaalde gevoelige onderwerpen (zoals bijvoorbeeld 
he t sociale beleid). Het voorzitterschap van de Euro
pese Raad moet langer duren dan een half jaar en 
moet met meer lidstaten gedeeld worden. Hier wordt 
gedacht aan een 'presidium' of'trojka' met ieder half
ja a r een nieuwe lidstaat erbij en in totaal voor de 
duur van anderhalf jaar. De voorzitter van de Euro
pese Commissie dient door het Europees Parlement 
te worden gekozen op voordracht van de Europese 
Raad. De leden van de Europese Commissie dienen 
individueel politiek verantwoordelijk te zijn. De le
den van de Europese Commissie moeten door de lid
staten aangewezen worden op basis van de fractie- 
verhoudingen van het Europees Parlement. Dit bete
kent dat niet elke Lidstaat een eigen commissaris zal 
hebben. Het Europees Parlement ('tweede-kamer') 
en de Raad van Ministers (‘senaat’) vormen als het 
ware al een afspiegeling van de nationale lidstaten 
(twee-kamersysteem). Daarom hoeft de Europese 
Commissie dit niet te zijn als ‘regering’.

De Europese Commissie en het Europees Parlem ent 
dienen de bevoegdheid te krijgen, zodat bij onwettig 
gebruik van Europese gelden, met name bij fraude, 
sancties kunnen worden opgelegd aan afzonderlijke 
lidstaten. Beide Europese organen dienen over in
strumenten te beschikken om deze sancties ook af te 
dwingen. De EMU moet op 1 januari 1999 van start 
gaan, mits er perspectief is op een verregaande poli
tieke samenwerking en mits de voorwaarden uit het 
Verdrag van Maastricht onverkort gehandhaafd blij
ven. Hiervoor moet de Nederlandse regering onver
kort prioriteit geven aan het behalen van de 'Maas- 
tricht-normen', om zo doende op 1 januari 1999 deel 
uit te kunnen gaan maken van de EMU. Voor CDJA 
is de controle door het Europees Parlem ent een es
sentiële voorwaarde.

De uitbreiding van de EU naar landen uit Midden-, 
Oost- en Zuid-Europa is alleen dan mogelijk als eerst 
tot verdieping wordt over gegaan. Deze toetredende 
landen moeten uitzicht hebben op een stabiele ge
meenschap, die hen waarborgen biedt. De EU moet 
tegenover deze landen snel duidelijkheid scheppen 
omtrent de criteria ten aanzien van toetreding. Bij 
dit alles blijft het CDJA van mening dat de samen
werking binnen de EU gericht moet zijn op de vor
ming van een toekomstige federatieve staat ter 
waarborging van vrede en stabiliteit in Europa.

Voor het CDJA is een federaal Europa nog steeds het 
doel. Dat betekent echter niet het inrichten van de 
EU naar één nationaal model. Ju ist het uitwerken 
en opbouwen van een federaal, veilig en stabiel Eu
ropa, waarbij de nationale eigenheid van de verschil
lende lidstaten bewaard kan blijven, is de uitdaging 
voor de Europese toekomst. Wie deze uitdaging op 
een realistische christen-democratische wijze wil 
aangaan, wordt bij deze uitgenodigd informatie in te 
winnen over dit en andere CDJA programma's bij 
het CDJA-secretariaat (tel.: 070-3424850).

AJexander S. M eijer is voorzitter van de werkgroep 
Europa van h e t CDJA. H ij studeerde overheidsm a
nagem ent aan de Thorbecke Academie te Leeuwar
den en studeert m om enteel rechten aan de Vrije 
U niversiteit te Amsterdam.
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Die Beziehung der Schweiz zur Europaischen Union: 
W ir brauchen Europa und Europa braucht uns!

RolfSchm id

An der Weltausstellung '92 im spanischen Sevilla 
wurden die Besucher des Schweizer Pavillons mit 
dem Worten "Suiza no existe - die Schweiz existiert 
nicht" begrüsst. Damit wollte der für diesen Satz 
verantwortliche Künstler ausdrücken, dass es die 
Schweiz als einheitliches Gebilde nicht gibt. Viel 
mehr ist unser Land ein vielfaltiges Mosaik an Kui
turen, Sprachen, Lebensformen, Regionen und Men- 
schen. Diese unterscheiden sich teilweise erheblich, 
bilden aber zusammen die Nation "Schweiz". Der 
Pluarlismus ist die conditio sine qua non der 
Schweiz. Das gleiche könnten wir eigentlich über 
Europa sagen - "Europa no existe - Europa existiert 
nicht!". Auch Europa ist eine bunte Mischung aus 
verschiedensten Kuituren. Wenn ich also einen Text 
über die Beziehung zwischen der Schweiz und Euro
pa schreiben soll, so fallt mir das ziemlich schwer. 
Denn wer ist Europa und wer ist die Schweiz? Neh- 
men wir Europa als Kontinent, geographisch defï- 
niert also, so stellt sich die Frage, weshalb die Bezie
hung der Schweiz zu Europa anders sein sollte, als 
die anderer Lander - den Niederlanden beispielswei- 
se. Interessanter wird es, wenn wir vom politischen 
Europa sprechen und dieses mit der Europaischen 
Union (EU) gleichsetzen. Die Beziehung der Schweiz 
zu dieser Institution ist tatsachlich etwas speziell. 
Aber wieso eigentlich?

Im Dezember 1992 lehnte das Schweizer Stimmvolk 
einen B etritt der Schweiz zum Europaischen Wirt- 
schaftsraum (EWR) mit einer hauchdünnen 
M ehrheit ab. Die Gründe für dieses Nein sind 
viellaltig und es ist nicht einfach diese zu beschrei- 
ben. Jedenfalls war diese Ablehnung der Anfang ei
ner standigen, alles dominierenden und andauern- 
den Diskussion über die besondere Beziehung der 
Schweiz zur Europaischen Union. Seither ist die 
"Europa-Frage" das politische Thema Nummer Eins 
in meinem Land. Schnell einmal war klar, dass 
wenn die Schweiz nicht Mitglied im Europaischen 
W irtschaftsraum werden will, eine EU-Mitglied- 
schaft beim Stimmvolk erst recht keine Chance hat- 
te. Schliesslich ware dieser Schritt mit noch viel 
grosseren Konsequenzen verbunden. Das Nein zum 
EWR war auch ein Nein zur EU. Die Schweiz mus- 
ste also den mühsamen Weg der bilateralen Ver- 
handlungen gehen - bisher mit massigem Erfolg. 
Aber warum tu t sich dieses Land, das mitten in Eu
ropa liegt, so schwer mit der Integration in eine 
übergeordnete Völkergemeinschaft?

Die Schweiz ist eigentlich kein verschlossenes, welt- 
fremdes oder gar fremdenfeindliches Land ist. Im- 
merhin ist die Schweizer Wirtschaft eng mit den in
ternationalen Markten verbunden.

Jeder zweite Franken verdienen wir im Ausland. 
Unsere Banken gehören weltweit zu den führenden 
Finanzinstituten, mit Novartis hat der zweitgrösste 
Chemiekonzern der Welt seinen Hauptsitz in der 
Schweiz und weltbekannte High Tech-Produkte wie 
die Swatch oder die Logitech-Computermaus sind 
schweizerischer Herkunft. Zudem hat die Schweiz 
einen sehr hohen Auslanderanteile und die Bevölke- 
rung ist eigentlich recht offen gegenüber Fremdem. 
Und trotzdem will sich dieses Land nicht der EU 
anschliessen. Nun gut, es stellt sich natürlich die 
Frage, ob Weltoffenheit, globale Wirtschaftsverknüp- 
fungen und hoher Auslanderanteil genügend Argu- 
mente für eine EU-Mitgliedschaft sind. Vielleicht 
sind es gerade diese Gründe, welche die Schweiz da- 
von abhalten naher an die EU zu rücken. Viel über- 
raschender ist die EU-Aversion vieler Schweizerin- 
nen und Schweizer wenn man bedenkt, dass die 
Schweiz eigentlich ein kleines Modell für ein verei- 
nigtes Europa sein könnte. In unserem foderativ 
aufgebauten Land leben verschiedene Kuituren auf 
engem Raum zusammen, wir leben also die Idee "Eu
ropa" gewissermassen vor. Das Land teilt sich in 
vier Sprachregionen, welche gleichzeitig vier Kultur- 
regionen sind und sich teilweise erheblich von einan- 
der unterscheiden: Der grösste Landesteil ist die 
Deutschschweiz (Sprache Deutsch), dann folgt die 
Romandie (Sprache Französisch), das Tessin (Spra
che Italienisch) und schliesslich der kleinste Teil das 
Bündnerland (Sprache Romanisch). Wie zu Beginn 
bereits erwahnt, ist die Vielfalt an Kuituren die Be- 
sonderheit der Schweiz und diese Vielfalt wird gep- 
flegt. Alle vier Sprachen sind offizielle Landesspra- 
chen, in allen politischen System und bei allen 
Staatsentscheiden wird diese Vielfalt berücksichtigt. 
So kann beispielsweise jeder Parlam entarier in sei
ner eigenen Sprache referieren, wir haben einen 
dreisprachigen Fernsehkanal und die Schülerinnen 
und Schüler lernen relativ früh eine zweite Landes- 
sprache lernen. Der Minderheitenschutz ist einer 
unserer wichtigsten Staatsgrundsatze und gilt soviel 
wie Presse- oder Wirtschaftsfreiheit. Wenn ich sagen 
müsste, auf was ich in meinem Land besonders stolz 
bin, dann ware das bestimmt die kulturelle Vielfalt 
und die damit verbundene Toleranz unter den Men- 
schen sowie deren Verstandnis für kulturelle Unter- 
schiede. Man könnte also sagen, die Schweiz ist ein 
verkleinertes Abbild eines vereinigten Europas - ei- 
nes Europas in dem die Lander und Kuituren 
zusammenrücken, aber ihre Eigenart trotzdem be- 
halten. Dennoch wollen viele Schweizerinnen und 
Schweizer nicht im "europaischen Kulturenbund" 
mitmachen? Ist es vielleicht gerade diese eigene Er- 
fahrung mit dem "Kulturbund Schweiz", die sie da- 
von abhalt?
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Kann gut sein, denn wif wissen sehr gut um die 
Schwierigkeiten und Besonderheiten einer solchen 
politischen Gemeinschaft. Vielleicht sollten wir 
Schweizer aber gerade doswegen EU-Mitglied wer
den und unsere Erkenntnisse in Europa einbringen. 
Fehlt hier der Schweiz das nötige Selbstvertrauen? 
Oder ist es gar die schwoizerische Überheblichkeit, 
die sie abseits stehen lasst?

Die Schweiz ist ein relativ reiches Land mit einem 
hohen Wohlstand. Wir haben eine tiefe Inflationsra- 
te, relativ wenige Arbeitslose und ein über- 
durchschnittlich hohes Pro-Kopf-Einkommen. Kurz 
gesagt, es geht uns gut. Warum also etwas andern? 
Warum also einer europaischen Union beitreten, die 
sich schwer tu t die Arbeitslosigkeit zu bekampfen, 
die sich zwar wirtschaftlich ambitiöse Ziele setzt, 
diese aber nicht erreicht? Warum einer Gemein
schaft beitreten, die im tJmweltschutz bei weitem 
nicht das gleich hohe Niveau erreicht wie die 
Schweiz, die lieber das Format von Weinetiketten re- 
glementiert statt sich um schwerwiegender Proble- 
me, wie beispielsweise den bevorstehenden Ver- 
kehrskollaps, kümmert. Warum sich also freiwillig 
unter die Aufsicht einer Behörde stellen, die weit 
weg vom tatsachlichen Geschehen ist und die den 
Spielraum des Einzelnen durch ihre Regulierungs- 
dichte und Verordnungsllut unnötig einschrankt. 
N ur aus Solidaritat? Viele Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger haben Angst für einem EU-Beitritt. Sie 
befürchten dadurch einen zu grossen Verlust an Sta- 
bilitat und Autonomie für die Schweiz. Historisch ge- 
sehen hat die Schweiz in den letzten Jahrzehnten 
durch ihr Abseitsstehen immer gewonnen (Weltkrie- 
ge, Kalter Krieg, etc.), sie wurde dafür gar mit dem 
N eutralitatsstatus belohnt. Die EU-Gegner glauben 
nun, dass durch einen Beitritt der Schweiz zur EU 
genau diese Vorteile verloren gehen würden. Es 
stellt sich die Frage, wie lange die Schweiz diese 
Vorteile mit einem Alleingang halten kann. Ich teile 
die Befürchtungen nicht, obwohl ich ein kritischer 
EU-Befürworter bin, und die Jungliberalen der 
Schweiz setzen sich stark !ur einen EU-Beitritt ein. 
Trotzdem kann ich die Angste vieler meiner Mitbür- 
gerinnen und Mitbürger teilweise verstehen und be- 
gründen. Oft fehlt es ihnen an objektiven und sachli- 
chen Informationen um dit* Konsequenzen eines EU- 
Beitritts richtig abschatzen zu können. So besteht 
ein grosser Teil meiner politischen Arbeit darin, mit 
andere Schweizerinnen und Schweizern über diese 
Probleme zu debattieren und sie davon zu überzeu- 
gen, dass die Schweiz langerfristig nur mit einer eu
ropaischen Integration erfolgreich sein kann. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass die grossen Probleme un- 
serer Zeit nicht mehr durch einzelne Nationen zu 
lösen sind. Gerade im Umweltschutz, bei der Ar
beitslosigkeit oder der Rriminalitat sind gesamtheit- 
liche und kooperative Lösungen gefragt. Einzelaktio- 
nen sind "out" und multilaterale Zusammenarbeit ist 
"in"!

Den Schweizerinnen und Schweizern fehlt eine 
europaische Vision. Sie denken und handeln sehr 
pragmatisch, visionslos und teilweise kurzsichtig. So 
lautet die Frage zu haufïg "Was bringt uns eine Eu
ropaische Union?" statt "Was können wir zu einem 
vereinigten Europa beitragen?". Die EU in ihrer 
heutigen Form ist keineswegs perfekt. Ich denke, sie 
muss föderativer und demokratischer werden. Sie 
muss sich wieder vermehrt auf Ihre Kernaufgaben 
besinnen und den einzelnen Staaten wo immer mö- 
glich Autonomie gewahren und nur wirklich überge- 
ordnete Fragen zu regeln. Die Meinung vieler 
Schweizerinnen und Schweizer, die Schweiz solle er- 
ste einmal abwarten in welche Richtung sich die EU 
bewege und erst dann über einen möglichen Beitritt 
abstimmen, kann ich nicht teilen. Nein! Es ist meine 
Überzeugung, dass die Schweiz als aktives Mitglied 
in der EU eine wichtige Aufgabe haben könnte. Wir 
könnten der Stachel im Fleische der europaischen 
Technokratie und Bürokratie sein. Wir könnten un
sere jahrzehntelange Erfahrung mit dem Föderalis- 
mus und Vielkulturenstaat einbringen und wir 
könnten so aktiv an der Entwicklung der eu
ropaischen Gemeinschaft mitwirken. Ich möchte 
zusammen mit Euch, den Bürgerinnen und Bürgern 
der Niederlande, mit den Franzosen, den Deutschen, 
den Briten, den Spaniern und allen andern Europae- 
rinnen und Europaern an einem starken, verbunde- 
nen, vielfaltigen Europa bauen. Einem Europa, dass 
seine multikulturelle Zusammensetzung als Chance 
sieht und dieses Potential zur Lösung der grossen 
Zeitfragen einsetzt. Vielleicht ist dies etwas utopisch 
und zu optimistisch, aber versuchen sollten wir es.

Für diese Ziele werde ich in meinem Land noch sehr 
viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Es gilt noch 
viel Vorurteile und Angste gegenüber der EU ab- 
zubauen. Vor allem die Angste der Bürgerinnen und 
Bürger, die auch in anderen europaischen Staaten 
vorhanden sind, müssen sehr ernst genommen wer
den. Denn Angste blockieren. Hoffentlich ist es mir 
mit diesem kurzen Text gelungen, einen kleinen 
Einblick in die Problematik der Beziehung EU- 
Schweiz zu geben und etwas Verstandnis für den 
"Sonderfall Schweiz" zu wecken. Wir wollen den Weg 
der europaischen Integration gehen, brauchen dazu 
aber etwas Zeit und hoffen, dass auch die Eu
ropaische Union sich weiterentwickelt. Eines ist 
sicher, in der Schweiz entscheidet immer die Volks- 
mehrheit und diese muss zuerst gewonnen werden!

R olf Schm id is t International Officer der Junglibera-
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De IGC’96: Met de rug naar de toekom st
£  van Middelkoop

De geschiedenis van de moderne federale staatsvorm 
is begonnen in 1787. Toen vergaderden op een Con
ventie te Philadelfia vertegenwoordigers van twaalf 
van de toenmaals dertien lidstaten van de Confede- 
rale Verenigde Staten met als agenda het vinden 
van een nieuwe statelijke grondslag voor de politieke 
samenleving van een nog zeer jonge natie. Een jaar 
later, op 21 juni 1788, trad  een nieuwe Grondwet in 
werking, die van de Verenigde Staten een samenge
stelde staat maakte in plaats van het samenstel van 
staten, dat het voor die tijd was. De nieuwe Grond
wet riep een federale overheid in het leven, die de 
bevoegdheid had wetten te maken die burgers recht
streeks zouden binden. De voormalige ex-koloniale 
staten werden deelstaten binnen een federatie. De 
vraag of zo’n voormalige staat het recht had om uit 
de Federatie te treden werd een kleine eeuw later 
via een burgeroorlog in negatieve zin beantwoord. 
De Federale Verenigde Staten van Amerika hadden 
zich definitief gevestigd.

Is het relevant en verantwoord een beschouwing 
over de IGC'96 te beginnen met dit stukje politieke 
geschiedenis? Enerzijds niet, want nergens uit de 
stukken blijkt dat er een ambitie zou bestaan om nog 
voor de volgende eeuw een Verenigde Staten van 
Europa in het leven te roepen. Anderzijds wel, want 
voorzover er onder de chaotische agenda van deze 
Intergouvernementele Conferentie een staatkundig 
streefmodel schuilgaat, dan is dat federaal van ka
rakter. Het mag de vraag zijn of de deelnemers aan 
deze Conferentie zich daar wel voldoende van be
wust zijn, in elk geval de retoriek van politici als 
Kohl, Van Mierlo en Dehaene is nog altijd historisch 
geworteld in de beginjaren van de Europese samen
werking toen een federaal geconstrueerd Verenigd 
Europa het streefdoel was. Misschien is dat de ar
moede van dit moment, namelijk dat er geen belijnde 
visie is op de toekomst van Europa, maar hooguit 
een echo uit beginjaren die toch echt geschiedenis 
zijn geworden.

Wie nauwkeuriger kijkt zal zien dat de definitie van 
het kennelijk gewenste staatkundige model van Eu
ropa meer nuance behoeft dan in het voorgaande 
werd gesuggereerd. In de achter ons liggende decen
nia en tot op dit moment is Europa op twee manie
ren gedefinieerd, namelijk Europees en nationaal. 
De Europese definitie werd opgesteld door de Foun- 
ding Fathers en vervolgens uitgedragen door een 
kleine politieke elite, verenigd onder meer in de Eu
ropese Beweging. Hun hooggestemde, federale defi
nitie werd in de praktijk deels uitgevoerd door de 
overgrote meerderheid van het Europees Parlement, 
de Europese Commissie in Brussel en vooral ook het 
Europese Hof van Justitie. Vooral het Hof heeft Eu
ropa een eigen staatkundige zelfstandigheid gegeven

door belangwekkende uitspraken te doen over het 
opgeven van soevereine rechten van de nationale 
staten ingevolge het ondertekenen van het EEG-ver- 
drag, de voorrang van het Europese recht boven het 
nationale recht en de doctrine dat niet-naleving van 
EG-recht door een lidstaat op grond van het EG- 
recht zelf een onrechtmatige daad vormt.

Anderzijds is er de definitie van Europa door de na
tionale staten. Zo is Europa voor Duitsland een be
langrijk kader voor het hervinden van een interna- 
tionaal-politieke legitimatie na twee wereldoorlogen, 
voor Frankrijk de voortzetting van de glorie van 
Frankrijk op Europese schaal en voor Nederland in 
elk geval de constructie die garant moet staan voor 
anti-protectionisme en liberale handelsbevordering. 
Deze onderscheiden zienswijzen ten aanzien van Eu
ropa mogen verklaarbaar zijn, het resultaat is thans 
wel dat er een zeer weinig helder idee bestaat wat 
nu eigenlijk de vorm moet zijn van de Europese sa
menwerking. Een vraag die eens te meer prangt, nu 
Europa op het punt staat zich verder uit te breiden.

Inmiddels is er wel al veel bereikt. De vraag is of 
verder moet worden gegaan, en zo ja  op welke terrei
nen en in welke vorm. De leidende politici in Europa 
dienen zich de vraag te stellen of het nog verant
woord is de bevolking in het ongewisse te laten ten 
aanzien van het einddoel van hun streven. De on
rust rond de referenda in Frankrijk en Denemarken 
na Maastricht lieten al zien dat men niet ongestraft 
kan voortbouwen aan het Europese project achter de 
ruggen van de burgers om. Een andere vraag is of de 
Europese instellingen en procedures die het econo
mische Europa tot een succes hebben gemaakt, ook 
de aangewezen vorm zijn voor samenwerking op an
dere terreinen, zoals het terrein van de buitenlandse 
betrekkingen en defensie en die van justitie en bin
nenlandse zaken. Over het draagvlak voor de inter
ne markt behoeft men zich weinig zorgen te maken, 
dat is er. Dat kan zo niet gezegd worden voor die an
dere beleidsterreinen. Het oorspronkelijk federale 
ideaal mag in de interne m arkt een deel van zijn 
succes belichaamd zien, daar blijft het dan ook bij.

Het is te hopen dat de onderhandelaars aan de In ter
gouvernementele Conferentie-tafel zich realiseren 
dat er onvoldoende draagvlak is voor het terugvallen 
op oude ideeën. Het moment zou eerder gebruikt 
moeten worden om de aard van de Europese samen
werking ten principale ter discussie te stellen. D aar
bij gaat het opnieuw om de verhouding tussen de 
rechten van de nationale staten, die ook na veertig 
jaar Europese samenwerking opmerkelijk vitaal zijn 
gebleven, en de eisen die de politieke vervlechting 
van deze staten in een Europees verband stellen.
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De IGC'96 mag belangrijk zijn, vanuit een oogpunt 
van staatkundige vormgeving is de belangrijkste er
fenis van Maastricht, te weten de EMU veel belang- 
rijker. Destijds is de EMU vooral geproclameerd als 
de noodzakelijke complement van de interne markt, 
het is echter veel meer dan dat. Staatkundig is de 
EMU in zekere zin een fremdkörper binnen de Euro
pese Unie. In een federatie ontbreekt doorgaans een 
uitgebreid stelsel van bestuurlijk toezicht in de ver
houding tussen het federale niveau en de deelstaten. 
Een dergelijk stelsel past meer bij een gedecentrali
seerde eenheidsstaat, zoals Nederland thans is. Het 
merkwaardige is evenwel dat het Verdrag van Maas
tricht niet volstaat met het proclameren van de 
EMU, maar het vergezeld heeft doen gaan van een 
stelsel van toezicht. Daarmee is een centraliserende 
structuur geïntroduceerd met in potentie zeer ver
strekkende gevolgen. Zo beschouwd is de Nederland
se regering consequent wanneer zij in haar voorstel
len voor de IGC een pleidooi houdt voor het opnemen 
van een nieuwe werkgelegenheidsparagraaf in het 
Verdrag. Consequent doorgeredeneerd moet men 
dan ook de bereidheid hebben op Europees niveau 
beslissingen te nemen over zaken als b.v. het ar
beidsmarktbeleid, sociale zekerheid, pensioenstel
sels, onderwijs en scholing enz. Er is echter weinig 
twijfel over mogelijk dat de Europese instellingen op 
dit moment de politieke legitimatie missen om zich 
met autoriteit bezig te houden met dit soort zaken, 
die het hart van de nationale politiek raken. Welnu, 
wie meent - zoals schrijver dezes - dat de nationale 
staten op deze terreinen niet beroofd mogen worden 
van hun handelingsvrijheid, die wijst de totstandko
ming van de EMU af. Vee) belangrijker dan de agen
da van de IGC is dan ook de komende beslissing of 
niet-beslissing, om over te gaan tot een monetaire 
unie. De politiek-economisehe consequenties van de 
EMU zijn mijns inziens onaanvaardbaar. Allereerst 
om eerder genoemde redenen, maar ook omdat intro
ductie van de EMU als een splijtzwam zal werken 
tussen de landen die wel en die niet zullen kunnen 
toetreden. Voor Nederland komt daarbij dat ons land 
zich laat meezuigen in een continentale machtscom- 
binatie van Frankrijk en Duitsland, een situatie die 
in het verleden in de Nederlandse politiek altijd als 
buitengewoon ongewenst werd beschouwd. Het is 
echter de vraag of dit historische besef bij de huidige 
minister van buitenlandse zaken, de heer Van Mier- 
lo, een rol speelt. Als dat niet zo is, dan moeten an
deren hem daarop wijzen.

Het recente verleden moge een waarschuwing zijn. 
Nederland heeft altijd actief meegewerkt aan de eco
nomische integratie van Europa en wel uit welbegre
pen eigenbelang. Dat is een succes geworden en Ne
derland heeft daarvan geprofiteerd. Nederland is 
evenwel met alle argeloosheid blijven investeren in 
verdergaande Europese samenwerking ook na de 
totstandkoming van de interne markt. Later toege
treden landen als Spanje, Portugal en Griekenland 
zijn er in geslaagd, met verwijzing naar de imperfec
ties van de interne markt, enorme bedragen via b.v.

structuurfondsen van Noord naar Zuid te laten over
hevelen. Het resultaat is bekend: op dit moment is 
Nederland de grootste nettobetaler aan Europa. En 
dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven. Over deze 
financiële stand van zaken mag op het Binnenhof 
veel verontwaardiging bestaan, als Nederland zich 
aansluit bij de EMU zal de daadwerkelijke politieke 
mogelijkheid om aan die netto-betalerspositie nog 
iets te doen vrijwel tot nihil zijn teruggebracht. Rea
liseert de Nederlandse regering dit? Ik waag het te 
betwijfelen.

De agenda van de IGC, die eind m aart in Turijn 
startte, laat voorlopig zien dat een fundamentele dis
cussie over de toekomst van de Europese Unie niet 
met zoveel woorden is geagendeerd. Vooralsnog lijkt 
gekozen te worden voor de strategie van het voort
modderen op basis van het inmiddels gegroeide. Be
twijfeld moet worden of dat nog toekomstwaarde 
heeft voor een Unie met twintig tot vijfentwintig lid
staten. Vrijwel alle kandidaat-lidstaten zijn nauwe
lijks geïnteresseerd in de oorspronkelijke politieke 
idealen van de Europese samenwerking, m aar vooral 
in het verwachte economische profijt. De Europese 
Unie ontbeert dan ook een samenhangende staat
kundige idee, die gedeeld wordt door alle deelne
mers, en eveneens een politieke actor, die een ver
dergaande politieke eenwording kan "afdwingen”. De 
Frans-Duitse samenwerking heeft tot op heden als 
integratiefactor opgetreden, m aar het is zeer de 
vraag of die rol in de toekomst in een vergrote Euro
pese Unie door deze landen nog kan worden voortge
zet en uitgebreid. En ook of men dat wel wil. Steeds 
zichtbaarder wordt immers dat de Duitse en de 
Franse regering verschillende definities hebben over 
de toekomst van Europa. Tot de huidige politieke 
stand van zaken behoort ook dat de natie-staat in 
Europa bepaald niet bereid is af te sterven, zoals 
destijds door de voorstanders van het Europees fede
ralisme werd voorspeld c.q. gewenst. De erkenning 
van dit feit heeft weinig of niets te maken met "her
levend nationalisme", zoals sommigen ons willen 
doen geloven. De historisch-politieke realiteit en 
overlevingsdrift van de natie-staat is immers nog 
iets anders dan de negentiende en begin-twintigste 
eeuwse verabsolutering van de natie. Zoals iemand 
die in ons land een pleidooi houdt voor de rol van de 
provincies niet onmiddellijk van provincialisme zal 
worden beschuldigd, zo is het evenmin gepast om 
van nationalisme te spreken als iemand opkomt voor 
het eigen recht van de natie.

Hoe weinig fantasierijk de agenda van de IGC ook 
mag zijn, het moment zou toch gekozen kunnen wor
den om de gegroeide structuur van de Europese 
Unie principieel aan de orde te stellen. H et is ge
wenst dat opnieuw wordt bezien wat thans tot de 
kerntaken van de Unie kan en mag behoren. Ik 
meen dat het gewenst is de supranationale ambities 
met betrekking tot de GBVB- en JuBi-pijlers u it het 
Verdrag te verwijderen.
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Anders dan de Nederlandse regering meen ik dan 
ook dat geen energie moet worden gestoken in het 
streven naar meerderheidsbesluitvorming op het te r
rein van de buitenlandse politiek. Dat is thans juris
terij en formalisme. Niemand is er nog in geslaagd 
een helder idee op tafel te leggen over de buitenland
en veiligheidspolitieke doelstellingen van de Unie. 
Zolang dat niet het geval is, is een streven naar 
meerderheidsbesluitvorming te vergelijken met een 
zoektocht naar het juiste paard om achter de wagen 
te spannen. Afscheid moet ook worden genomen van 
de wens de WEU te integreren in de Europese Unie. 
De ratio van dit streven is tot op dit moment ondui
delijk gebleken. Het lijkt vooralsnog meer ingegeven 
door de wens de Europese Unie politiek en staatkun
dig verder op te tuigen, dan een streven dat is inge
geven door veiligheidspolitieke vereisten. Laten de 
Europese leidinggevende politici niet licht denken 
over het grote belang, ook voor de nabije toekomst, 
van de veiligheidspolitieke binding van de Verenigde 
Staten van Amerika aan Europa via de NAVO. In de 
NAVO moet dan ook het zwaartepunt blijven liggen 
van veiligheidspolitieke arrangementen. Een optui
gen van de Europese Unie met de WEU kan daaraan 
afbreuk doen. Aan dat avontuur kan dan ook beter 
niet worden begonnen. En tenslotte: the proof of the 
pudding is in the eating. Dat wil zeggen als Fran
krijk en het Verenigd Koninkrijk bereid zouden zijn 
hun permanente zetel in de Veiligheidsraad af te 
staan in ruil voor een Europese, pas dan wordt er 
iets zichtbaar van een eigen Europese buitenlands
politieke identiteit. Welnu, van die bereidheid is tot 
op heden weinig gebleken en dat zal ook de komende 
jaren wel zo blijven.

Een laatste cri de coeur als afronding. Het is bitter 
gewenst dat in dé Nederlandse politiek opnieuw een 
fundamentele discussie op gang komt over de rol en 
plaats van Nederland in de Europese Unie. Daarbij 
mag en moet aandacht worden gevraagd voor het 
volstrekt legitieme belang van Neder
land als nationale staat. De Neder
landse politiek heeft vanouds veel gk- 
ïnvesteerd in Europa, maar helaas 
vaak met verwaarlozing van gerecht
vaardigde eigen belangen. De netto- 
betalerspositie van Nederland op dit 
moment is daarvan een eerste bewijs.
In institutioneel opzicht is het vervol
gens van belang er voor te blijven zor
gen dat in de Europese Commissie een 
Nederlander een eigen plaats 
behoudt.

Minister Van Mierlo mag de nauwelijks te bedwin
gen neiging hebben voortdurend weer uit te meten 
dat het claimen van een dergelijk recht toch ook op 
bezwaren stuit, het is goed dat de Tweede Kamer via 
een motie van ondergetekende hem en staatssecreta
ris Patijn in elk geval met de boodschap op reis heeft 
gestuurd niet thuis te komen zonder de handhaving 
van een eigen Euro-commissaris.

Op één vitaal punt is de alertheid van, in elk geval 
de staatssecretaris, toegenomen en dat betreft het 
opkomen van de gelijkheid van de talen in de Euro
pese Unie. Het is een onderwerp dat in de Neder
landse politiek doorgaans weinig gemoederen be
roert, maar ik ben er van overtuigd dat het gejam
mer niet van de lucht zal zijn als na verloop van tijd 
zou blijken dat het Nederlands op Europees vlak een 
tweede-rangstaal is geworden. Hier is derhalve enig 
gezond cultureel zelfbewustzijn op zijn plaats. Laat 
Nederland alert zijn. Het ziet er naar uit dat onder 
het Nederlands voorzitterschap de IGC tot een af
ronding zal moeten worden gebracht. Dat is een ver
leiding en een kans. Verleiding om met oude ideeën 
het supranationale Europa een nieuwe impuls te ge
ven. Voor Maastricht is Nederland aan die verlei
ding bezweken en dat heeft geleid tot een ernstige 
beschadiging van het imago van de Nederlandse po
litiek. De kans is om de structuur van de Europese 
Unie principieel ter discussie te stellen en daarbij 
voorstellen te doen, die een nieuw evenwicht creëren 
tussen het nationale belang en het Europese samen- 
werkingsbelang. Of de huidige minister van buiten
landse zaken de verleiding weet te bedwingen en de 
kans durft te benutten is thans echter nog een ge
heel open vraag. En dan druk ik mij mild uit.

E. van Middelkoop is  lid  van de Tweede Kam er frac
tie nam ens h e t Gereformeerd Politiek Verbond 
(GPV).
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Wat is Europees Burgerschap?

‘We hebben geen tekort aan Europese boter, kaas, eieren o f zelfs varkens. We hebben wel een tekort aan 
echte Europese burgers'.

Jessica Larive

De hamvraag luidt: wat is Europees burgerschap? 
Enerzijds is er een juridisch Europees burgerschap 
dat in 1992 in het Verdrag van Maastricht is opgeno
men. De artikelen 8A t/m 8E noemen een aantal spe
cifieke rechten van de burger op: het recht om zijn 
stem uit te brengen of te worden verkozen bij Euro
pese en gemeenteraadsverkiezingen in de plaats 
w aar hij woont, om te reizen waarheen hij wil, om te 
verblijven waar hij wenst en om diplomatieke en 
consulaire bescherming te genieten in de plaats 
w aar hij zich bevindt. Ook heeft iedere EU-burger 
het recht een verzoekschrift in te dienen bij het Eu
ropees Parlement en kan hij zich wenden tot de om
budsman. Het Europese burgerschap ligt niet eens 
en voor altijd vast, aangezien het Verdrag voorziet in 
de mogelijkheid van uitbreiding van de rechten van 
de burger via een procedure waarbij unanimiteit in 
de Raad en bekrachtiging door elke Lid-Staat is ver
eist. Van deze mogelijkheid tot uitbreiding is tot op 
heden geen gebruik gemaakt.

Anderzijds is er het psychologisch burgerschap. In 
dit geval praten we over de opvattingen, kennis, 
emoties en gedrag van de individuele burger. Waar
om ging in 1994 slechts 36% van alle stemgerechtig
de Nederlanders naar de stembus voor de verkiezin
gen van het Europees Parlement, terwijl 69% wel de 
voordelen van het EU-lidmaatschap erkent? Bij die 
69 procent zou je toch een grotere betrokkenheid 
verwachten? Hoe verklaren we dit stemgedrag? De 
meerderheid van de bevolking loopt nog niet warm 
voor Europa. Voelen wij ons dus geen Europese 
burger?

Ik vind zelf dat Europees burgerschap niet een ver
vanging moet zijn voor nationaal burgerschap, maar 
een aanvulling. Met de invoering van het begrip bur
gerschap van de Unie wordt immers vooral beoogd 
het gevoel te verdiepen tot de Europese Unie te be
horen. Om een mening over Europa te kunnen ont
wikkelen moeten burgers wel voldoende geïnfor
meerd zijn. Zonder draagvlak en kennis bij de bur
ger kunnen we de Europese integratie wel opdoeken.

Eén van mijn prioriteiten als Europarlementariër is 
dan ook de burger zo veel mogelijk bij Europa te be
trekken, niet alleen met het hoofd, m aar ook met het 
hart. Dat betekent in de eerste plaats de burger au 
sérieux nemen. Dit impliceert dat de gegeven voor
lichting zo objectief mogelijk moet zijn en dat er geen 
valse hoop of verwachtingen mogen worden gewekt. 
Ik verwacht ook meer steun van nationale politici 
die zich nog te veel achter Europa verschuilen als er

vervelende nationale besluiten genomen moeten 
worden.

Ook Europese politici dienen de hand in eigen boe
zem te steken. Wij hebben de medewerking en steun 
nodig van nationale politici in onze partij en in de re
gering. Al is het alleen m aar om aan te tonen dat 
Europees en nationaal beleid onlosmakelijk met el
kaar verbonden zijn, of we dat leuk vinden of niet. 
Europa is geen ver-van-mijn-bed-show. Nationale po
litici zouden, ook in hun eigen belang, hun steentje 
moeten bijdragen in het inhoud geven aan het begrip 
Europees burgerschap. Tijdens debatten in de Twee
de Kamer, in het uurtje met de minister-president, 
op spreekbeurten van nationale politici en ministers, 
zou men zich niet moeten beperken tot de nationale 
invalshoek, maar zou ook de Europese dimensie 
meegenomen moeten worden. Dan kan de burger, 
geïnformeerd, zelf beslissen of het Europees burger
schap een meerwaarde heeft en wat de meerwaarde 
voor hem of haar is.

Geen valse hoop
Brussel mag geen valse hoop en verwachtingen wek
ken. Ik denk dat een groot deel van het eurocynisme 
en onverschilligheid terug te voeren is op valse hoop. 
De Europese Raad verkondigt veelal dat Europa het 
wel even zal oplossen. Europarlementariër maken 
zich hier soms ook schuldig aan. Een voorbeeld: tij
dens de stemming over het advies van het Europees 
Parlement met betrekking tot de Intergouvernemen
tele Conferentie, hebben de W D ’ers in de Europese 
liberale fractie tegen het rapport gestemd. Waarom? 
In dit advies wordt onder meer het idee geopperd dat 
‘Brussel’ de werkeloosheid in Europa kan bestrijden. 
Dit is niet reëel. Brussel kan de werkloosheid niet 
oplossen. Dit is een taak van de nationale regeringen 
en niet van de Unie. Het wekken van dergelijke val
se verwachtingen is voeding voor meer 
euroscepticisme.

Wij moeten er ook voor waken dat burgers geen val
se voorlichting krijgen. De hele discussie over de in
voering van de euro en deelname aan het EMS is 
een goed voorbeeld. Met of zonder euro en EMS moe
ten Lid-Staten sowieso hun begrotingstekorten te
rugdringen, maar er wordt met een beschuldigende 
vinger naar Europa gewezen als er drastische m aat
regelen in de vorm van bezuinigingen genomen moe
ten worden. Bezuinigen is hoe dan ook nodig om 
nieuwe banen te creëren. Zeker 30% van de Neder
landse wetgeving is een rechtstreeks gevolg van een 
Europese richtlijn.
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D aar zit veel goede wetgeving bij, maar het is vaak 
niet duidelijk dat het hier om EU-wetgeving gaat. 
Alleen als er minder populaire wetten behandeld 
worden, valt het woord Europa.

Bevorderen van he t europees burgerschap 
Brussel heeft inmiddels 100 miljoen gulden begroot 
voor een informatiecampagne over de euro. Eerlijke 
voorlichting is een must. Nederland verliest een stuk 
sociaal, economisch en financieel instrumentarium. 
Hoe zal onze monetaire relatie zijn met de voorlopige 
achterblijvers? Wat krijgen we terug? Als we uitein
delijk door middel van een goede voorlichtingscam
pagne alle voor- en nadelen tegenover elkaar zetten, 
dan ben ik er van overtuigd dat de burger zal begrij
pen dat het op iets langere termijn in zijn belang is 
samen met andere Lid-Staten de problemen aan te 
pakken.

De afwezigheid van Europese bewustwording was en 
is een kenmerkende zwakte van het Europees inte
gratieproces. Zonder gehinderd te worden door pu
blieke belangstelling konden politici ongehinderd 
doorgaan met hun werk. Sinds Maastricht is dit wel 
wat veranderd. Europese burgers zijn bewuster en 
kritischer. Paradoxaal genoeg kan deze bewustwor
ding leiden tot een vertraging van de Europese inte
gratie. Het levert echter wel nieuwe betrokkenheid 
op.

Jongeren krijgen in het EU-burgerschapsbeleid een 
hoge prioriteit. Oudere generaties die de Tweede 
Wereldoorlog nog hebben meegemaakt, staan meest
al achter de EU. Jongeren missen die ervaring en 
moeten begrip en waardering voor de Europeanen 
aan de andere kant van de grens nog ontwikkelen. 
Ze moeten de voordelen gaan beseffen van een nau
were samenwerking en solidariteit. Het formele on
derwijs speelt hier een grote rol. De Europese dimen
sie in het onderwijs wordt met name met het Euro
pees Socrates-programma bevorderd door financiële 
steun te verlenen aan uitwisselingsprogramma's en 
studiebezoeken van leerlingen en leraren aan andere 
Lid-Staten, het organiseren van zomer-universitei- 
ten, het beschikbaar stellen van educatieve hulpma
terialen over de EU en de afzonderlijke Lid-Staten 
aan het onderwijs, en het bevorderen van samenwer
king in onderwijskundig onderzoek. Dit soort steun 
is onontbeerlijk, want de kennis over Europa is nog 
altijd bedroevend o.a. omdat het onderwijs over de 
EU vaak inefficiënt is. De EU produceert wel een 
constante stroom van boeken, tijdschriften en bro
chures met informatie in alle EU-talen voor alle EU- 
burgers, m aar wie leest ze?

Een andere m anier om het gevoel van Europees bur
gerschap te bevorderen, is het mogelijk maken voor 
de burgers om te stemmen bij verkiezingen van het 
Europees Parlement, om rechtstreeks in contact te 
treden met Europarlementariërs, het richten van 
een petitie tot het parlement en het contact opnemen 
met de Europese ombudsman.

Participatie van de burger heeft doorgaans een posi
tief effect op de kennis van de EU en daarmee vaak 
ook een positief effect op de houding.

Symbolen zijn uiteraard ook een manier om gestalte 
te geven aan de EU. Iedereen kent inmiddels de Eu
ropese vlag en heeft het Europese volkslied wel eens 
gehoord. Maar hoeveel mensen in Nederland weten 
dat 9 mei de Dag van Europa is? We krijgen er in elk 
geval geen vrij voor, dus is de bekendheid per defini
tie beperkt. Zelf strijd ik er al jaren voor om een Eu
ropees kenteken in te voeren: een herkenbare num
merplaat met EU-teken. Nederland heeft inmiddels 
toegezegd dat er in de nabij toekomst een dergelijke 
plaat komt, maar dan zijn we pas de vierde Lid-Staat 
die dit symbool aanpakken als hulpmiddel om het 
Europees burgerschap te stimuleren.

Transparantie
Transparantie is echter het beste wapen om de bur
ger meer bij de Unie te betrekken en om tegelijk het 
vertrouwen in de democratie te vergroten. Openheid 
en doorzichtigheid horen bij democratie en burger
schap. Doorzichtigheid van het besluitvormingspro
ces versterkt het democratisch karakter van de in
stellingen en het vertrouwen van het publiek in het 
bestuur. De doorzichtigheid van de werkzaamheden 
van de Unie moet worden versterkt. Denk maar aan 
de discussies die zijn gevoerd in verband met de ra ti
ficatie van het Verdrag van M aastricht en de refe
renda die in Denemarken, Ierland en Frankrijk zijn 
gehouden. De liberalen in het Europees Parlement 
beschouwen transparantie in het kader van de IGC 
dan ook als prioriteit.
1. Er moet duidelijkheid zijn over de taakverdeling 

tussen Lid-Staten en de Unie; de zogenaamde 
subsidiariteit. Brussel moet zich niet bezig hou
den met zaken die beter op nationaal of regionaal 
niveau geregeld kunnen worden. Sinds de Raad 
van Edinburgh in december 1992 toetst de Com
missie alle toekomstige wetgeving op dit principe 
van subsidiariteit. Dit heeft al geleid tot minder 
en betere initiatieven voor wetgeving. Andere 
voorstellen die al bij de Raad en Parlement op ta 
fel lagen, zijn ingetrokken. Maar er moet ook een 
dialoog zijn met de Lid-Staten over het subsidia
riteitsbeginsel, omdat opvattingen over de toe
passing ervan van Lid-Staat tot Lid-Staat en van 
werkgebied tot werkgebied verschillen. Zo wor
den nog steeds heel gedetailleerde teksten opge
steld, meestal met de bedoeling om bepaalde be
langen te beschermen. Dit gaat regelrecht in te
gen het streven naar duidelijkheid en eenvoud 
dat inherent is aan het subsidiariteitsbeginsel.

2. Een goede toegang tot informatie en duidelijk
heid van wetgeving is een tweede belangrijke 
voorwaarde voor transparantie. Het Europees 
Parlement is per definitie voor het publiek toe
gankelijk. De andere Europese instellingen heb
ben op 25 oktober 1993 een interinstitutionele 
verklaring ondertekend waarmee ze aangeven 
dat ze maatregelen gingen nemen om aan de
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eisen van openheid en doorzichtigheid te voldoen. 
De vergaderingen van de Raad zijn nog steeds 
geheim, alhoewel er sinds 1993 ook open debat
ten plaatsvinden over o.a. het werkprogramma 
van het voorzitterschap, over belangrijke zaken 
die de belangen van de Unie raken of over nieu
we voorstellen van wetgeving. Of een debat open
baar wordt of niet, wordt door de Raad besloten 
met eenparigheid van stemmen, maar open de
batten werden overigens alleen gehouden over 
onderwerpen waarover consensus bestaat. Ook 
stemmingen en stemverklaringen worden nu 
openbaar gemaakt als de Raad als wetgever op
treedt. De Commissie maakt o.a. haar werk- en 
wetgevingsprogramma's openbaar. Er wordt nu 
ook veel meer voorafgaand overleg gepleegd met 
alle betrokken partijen. In het Publicatieblad 
kondigt de Commissie aan waar ruimte is voor 
zo'n voorafgaande brede discussie (in ‘94 gold dit 
voor 33 voorstellen van de 105 wetgevingsprojec
ten). Bepaalde initiatieven worden in het Publi
catieblad in de vorm van samenvattingen gepu
bliceerd met de nodige informatie, zodat belang
stellenden kunnen reageren. Er wordt echter nog 
weinig gebruik gemaakt van deze procedure.

3. Wetgeving vereenvoudigen en verminderen ver
groot de transparantie. Dit moet bijdragen tot het 
verbeteren van de toegankelijkheid en begrijpe
lijkheid. Dit kan op verschillende manieren, bij
voorbeeld door verschillende teksten samen te 
voegen tot één tekst, door verouderde, overbodige 
of te uitvoerige bepalingen te schrappen en door 
meer aandacht te besteden aan de redactionele 
kwaliteit van de wetgeving.

4. Toegang tot documenten is een vierde belangrijk 
middel om de doorzichtigheid te vergroten en een 
open dialoog te bevorderen. De Raad en Commis
sie hebben op 6 december 1993 via een gedragsco
de besloten om een zo groot mogelijke toegang te 
geven tot documenten.

Er zijn voorwaarden geformuleerd voor de behande
ling van verzoeken, redelijke antwoord termijnen en 
beroepsmogelijkheden. Of de werking van deze 
maatregelen doeltreffend is, moet in de toekomst 
blijken, maar het beginsel van toegang tot informa
tie is nu wel algemeen aanvaard.
5. Transparantie zou tenslotte verbeterd kunnen 

worden door de leesbaarheid van het Verdrag te 
vergroten. Het ingewikkelde karakter van het 
Europese bouwwerk komt vooral tot uiting in de 
juridische constructie. Het Verdrag is al een sa
mensmelting van verschillende rechtsgrondsla
gen en instrumenten van o.a. EGKS en EGA 
(Atoomenergie) en is er door de gedeeltelijke 
sprongen voorwaarts niet bepaald helderder op 
geworden. In het nieuwe Verdrag zijn nieuwe 
structuren toegevoegd die bestaande structuren 
aanvullen of wijzigen. Andere bepalingen van 
voorgaande verdragen die niet zijn overgenomen, 
zijn niet formeel afgeschaft. Daardoor zijn de 
Verdragsteksten moeilijk leesbaar, wat het pu
bliek moeilijk kan waarderen.

Europees burgerschap is moeilijk te beschrijven. Het 
blijft wellicht een beetje vaag. M aar het is niet de be
doeling dat we het Nederlander zijn op moeten ge
ven voor het Europeaan zijn. Ik denk wel dat we er 
naar moeten streven om de Europese burger zo veel 
mogelijk bij Europese zaken te betrekken door dui
delijke voorlichting, transparantie en geen valse ver
wachtingen te wekken. Meer kennis zal leiden tot 
meer betrokkenheid. Bij de volgende Europese ver
kiezingen gaat u dus allemaal stemmen.

Jessica Larive 
is  L id van het 
Europees Parlement 
voor de VVD.

Europa; Nu nog beter!
Marcel van der Kolk

Voor- en tegenstanders van Europese integratie 
wachten gespannen op de uitkom sten van de In ter
gouvernem entele Conferentie 1996 (IGC). De voor
standers hopen dat de fouten van M aastricht worden 
hersteld  en dat de publieke opinie kan worden klaar
gestoom d voor uitbreiding en verdieping* van de E u
ropese Unie. De tegenstanders hopen dat de politici 
eindelijk uiting geven aan hun onvrede m et het 
in tegra tieproces.

De Europese Unie (EU) speelt een belangrijke rol in 
ons hedendaagse leven. Veel problemen, zoals op het 
gebied van milieu en werkgelegenheid, kunnen 2

gewoon niet meer door landen afzonderlijk worden 
opgelost. Samenwerking is derhalve noodzakelijk. 
Op dit moment komt al dertig procent van alle regel
geving uit Brussel en dat zal de komende jaren al
leen nog maar toenemen.

Uitgangspunten
De basis voor een Europees beleid dient uit te gaan 
van het principe dat de beslissingen in die gevallen 
dat het noodzakelijk is, genomen worden op Euro
pees niveau (subsidiariteitsbeginsel). Dit dienen in 
het algemeen minimum beslissingen te zijn waarbij 
de aangesloten landen zich houden aan de

2 M et verd iep ing wordt bedoeld  de o rg a nisa tie  van de Unie zoda nig  te verbeteren d a t de b e slu itvo rm ing  verloopt
vo lg ens de dem ocratische sp e lre g e ls en d a t bevoegdheden van nationa le en sup ranationa le organen e ffe c tie f op e lka a r 
a a nslu iten zo d a t de Unie een b eslu itva a rd ig  orgaan kan zijn .
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minimumwaarden, m aar er wel in positieve zin van 
mogen afwijken. Verder dient men er vanuit te gaan 
dat de macht van Europa geleidelijk uitgebreid 
wordt. Hierbij moet echter wel het zogeheten demo
cratisch gat worden gedicht.

1. Democratisch gat
Op dit moment worden er op Europees niveau be
sluiten genomen zonder dat daarover op democrati
sche wijze verantwoording wordt afgelegd. De oor
zaak hiervan is dat de Europese Raad (de ministers 
of regeringsleiders van de landen van de EU) beslis
singen kan nemen met een meerderheid van stem
men. Deze besluiten worden echter lang niet altijd 
door het Europees Parlement beoordeeld. De natio
nale parlementen ontberen eveneens een controle
mogelijkheid, aangezien hun minister altijd kan zeg
gen dat de meerderheid voor was en dat hij er niets 
aan kon doen. De minister kan zijn eigen parlement 
hierover zelfs voorliegen want de notulen van de 
Raad zijn geheim. Het nemen van besluiten met 
unanim iteit lijkt hiervoor een oplossing, maar het ri
sico is groot dat dan helemaal geen besluiten worden 
genomen. Denk bijvoorbeeld aan Groot-Brittannië 
dat het sociale protocol niet wilde accepteren. Er 
moet daarom juist minder met unanimiteit besloten 
worden en meer met meerderheden. Zeker bij een 
uitbreiding van de Unie. Het is nu al erg moeilijk om 
unanim iteit te bereiken, laat staan als er nog eens 
een paar landen bij komen. Dit zal er toe moeten lei
den dat beslissingen die door (een meerderheid van) 
de Europese Commissie worden genomen, gecontro
leerd worden door het Europees Parlement (EP). Bij 
besluiten waarbij unanimiteit vereist is dienen de 
nationale parlementen de uitvoering te controleren. 
Hiermee wordt het nu aanwezige democratisch gat 
gedicht. D aarnaast moet er gewoon op Europees ni
veau een Wet Openbaarheid van Bestuur komen, zo
dat controle door iedereen mogelijk wordt. Het is on
begrijpelijk dat een verzoek van de Nederlandse re
gering hiervoor op 30 april jl. is afgewezen. Ook 
moet de positie van het Hof van Justitie van de Eu
ropese Unie worden versterkt. Burgers moeten te al
len tijde individueel klachtrecht hebben voor alle 
handelingen van de nationale of Europese overheid. 
Ook moet het Hof andere sancties dan geldboetes 
kunnen opleggen. Bij wangedrag van een lidstaat 
zou eventueel een bijdrage uit het structuurfonds, 
dat beoogt achterstanden binnen de EU met subsi
dies weg te werken, geweigerd kunnen worden. In 
tegenstelling tot de Nederlandse Tweede-Kamer op 
nationaal niveau, mag het EP nu niet zelf voorstel
len doen voor Europese wetgeving, maar moet dat

overlaten aan de Europese Commissie. Het recht op 
initiatieven moet mogelijk worden. Verder bestaat de 
vreemde situatie dat het EP niet één commissaris af
zonderlijk naar huis kan sturen, maar alleen de hele 
commissie. Ook dit moet veranderen.

2. U itbreiding van de EU
Verschillende landen staan te trappelen om lid te 
worden van de Europese Unie. Er worden dan ook 
nogal wat argumenten genoemd om te pleiten voor 
toelating van de zogeheten Visegrad-landen3 en 
eventueel andere landen4. Net als bij de mogelijke 
uitbreiding van de NAVO wordt het veiligheidsas
pect hierbij nogal eens genoemd. Aansluiting van de
ze landen bij de Unie zou ze definitief in het wester
se kamp doen belanden en vrijwaren van al te ern
stige bemoeizucht van Rusland. Niet ontkend kan 
worden dat dit inderdaad een argument is voor die 
landen zelf. De vraag is echter of dat ook een argu
ment mag zijn voor onszelf. Veel voorstanders van 
toetreding voeren hierbij aan dat de EEG destijds 
ook mede is opgericht om Duitsland in te kapselen. 
Het verschil tussen toen en nu is dat de Visegrad- 
landen niet ingekapseld hoeven te worden, want zij 
vormen economisch noch militair een bedreiging en 
de potentiële supermacht is Rusland. Als er op grond 
van dit argument één land is dat toetreding tot de 
EU verdient is het dus Rusland. D aarnaast zou het 
argument van het veiligheidsaspect in Rusland wel 
eens heel anders opgevat kunnen worden. Rusland 
zal terecht redeneren “wij zijn niet agressief, dus 
welk veiligheidsaspect wordt hier bedoeld?” Sterker 
nog, men zal zich in Rusland bedreigd voelen. Zij 
zijn deze eeuw tenslotte al drie keer5 vanuit het Wes
ten aangevallen? Of ze daarin gelijk hebben doet 
niet ter zake. De grootste ruzies blijken vaak op mis
verstanden te berusten.

Tegenstanders van uitbreiding hanteren nogal eens 
economische argumenten, als zou de economie van 
deze landen nog niet opgewassen zijn tegen de con
currentie op de vrije markt. Dat is zeker waar, maar 
de concurrentie is wel het minste probleem. Grotere 
problemen zijn de aanpassing van de wetgeving op 
economisch gebied en het feit dat we geld dat in de 
steunfondsen voor armere EU-landen zit m aar één 
keer kunnen uitgeven. Het leveren van effectieve 
steun zal dus in een tijd van steeds verdergaande 
overheidsbezuinigingen, veel meer geld gaan kosten. 
En het is onduidelijk wie gaat dat betalen. Het Ge
meenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) zal even
eens nog grote problemen opleveren bij de toetreding 
van Oost-Europese landen tot de EU. Zij zijn

3 Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen. Genoemd naar de plaats waar de toen nog drie landen een 
samenwerkingsovereenkomst sloten a la EG met de bedoeling gezamenlijk te kunnen toetreden tot de Europese Unie.
4 Behalve de Visegrad-vier is voorzien dat op den duur de volgende landen lid worden van de EU: Cyprus, Malta, 
Roemenië, Bulgarije, Albanië, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië en wellicht ook de andere nieuwe staten die zijn ontstaan 
uit voormalig Joegoslavië.
5 Respectievelijk WO I, de burgeroorlog van 1919-1921 en WO II. Tijdens de burgeroorlog vielen geallieerde troepen 
de USSR binnen om samen met anti-communistische elementen een einde te maken aan 'het rode gevaar'. Engeland en 
Nederland erkenden de communistische regering pas tijdens WO II, mede vanwege verontwaardiging over de moord op 
de tsaristische familie waarmee beide koningshuizen familiebanden hadden.
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namelijk nog voor een relatief groot deel afhankelijk 
van hun agrarische produktie. Door de vastgestelde 
garantieprijzen zullen de kosten van het GLB sterk 
stijgen, wat weer zal leiden tot verdergaande hervor
mingen van het GLB, die er vooral op zullen neerko
men dat veel boeren failliet zullen gaan. Het is na
melijk (helaas) niet aannemelijk dat de halve Euro
pese landbouwindustrie snel zal overschakelen op bi
ologische landbouw om op die manier de overschot
ten terug te dringen. De hervormingen van het GLB 
dienen dus voor de toetreding van nieuwe landen te 
worden doorgevoerd. Dat zal niet makkelijk zijn, 
m aar wel noodzakelijk.

Net als bij de toetreding van Spanje en Portugal zal 
er een overgangsperiode moeten komen voor nieuwe 
leden die de concurrentie nog niet volledig aankun
nen. Deze overgangsperiode moet echter in een sta
biele politieke en economische omgeving plaatsvin
den en bovendien een overzichtelijke tijdsmarge ken
nen. De EU kan natuurlijk helpen bij het versterken 
van de economieën van dez.e landen en zodoende de 
levensstandaard daar helpen verhogen. Vanuit het 
oogpunt van solidariteit zijn we dat ook verplicht. 
Solidariteit die overigens wel twee kanten op moet 
werken en dus iets anders in dan liefdadigheid.

3. Middelen
Uitbreiding van de EU zal hoe dan ook betekenen 
dat er meer geld naar deze bestuurslaag zal moeten. 
N atuurlijk zal kritisch naar de bestaande subsidies 
moeten worden gekeken en moet fraude en rond
pompen van geld worden voorkomen. Maar Neder
land, als rijk land, heeft een netto-betaler-status en 
daartegen bestaat geen enkel bezwaar, ook niet bij 
de Sociaal-Economische Raad. De SER stelt wel te
recht dat het gaat om de kwaliteit van het EU-beleid 
en de omvang van de brutobedragen die ermee ge
moeid zijn6. Behalve een verbetering van de financk- 
ën van de EU, moet er ook een systeem voor verder
gaande integratie worden gevonden zonder dat het 
supranationale karakter in gevaar komt. Een aan
vaardbaar alternatief is het ‘Multi-Speed principe’. 
Dit houdt in dat de overeengekomen processen door 
elke Lidstaat ingezet en voltooid worden, maar dat 
de tijdsmarge waarbinnen dat gebeurt verschillend 
is. Deze tijdsmarge wordt bepaald door de verschil
lende economische en bestuurlijke posities van de 
lidstaten. Er zijn dus geen veto's, uitzonderingen en 
bijzondere posities mogelijk met betrekking tot de 
uitgangspunten. De positie van het Verenigd Ko
ninkrijk met betrekking tot het Sociaal Protocol 
moet dus herzien worden.

Belangrijk is ook een goed functionerend Gemeen
schappelijk- en Buitenlandbeleid (GBVB), de tweede 
pijler van de EU die nu nog niet goed van de grond 
wil komen. Met het oog op de conflicten die na de

hervormingen in het voormalige Oostblok plaatsvin
den, is het belangrijk gestructureerd op te treden op 
Europees niveau. Een geschikt orgaan hiervoor is de 
West-Europese Unie (WEU), dat de defensiesamen- 
werking van een aantal West-Europese landen7 re
gelt. De WEU, waarvan het verdrag in 1998 afloopt, 
moet een orgaan worden om vrede- en veiligheidsta
ken uit te voeren, gecontroleerd door de EU. De 
WEU wordt hiermee getransformeerd tot de in ter
gouvernementele vierde pijler van de EU. De toetre
ding van alle landen van de Europese Unie tot de 
WEU is dan ook een noodzakelijke stap om de mili
taire stabiliteit in Europa te garanderen.

4. De inhoud
Het risico is groot dat tijdens de IGC alleen over de 
institutionele kant gediscussieerd zal worden. Het is 
echter ook van belang dat er afspraken worden ge
maakt over de Europese werkgelegenheid, ontwikke
lingshulp en een sociaal Europa. Ik zal in het kort 
enkele uitgangspunten hiervoor schetsen.

Werkgelegenheid
Werkloosheid is een veroorzaker van sociale armoe
de en onvrede. Werkgelegenheid moet daarom een 
spil van Europees beleid zijn. W aar mogelijk moet 
flexibilisering en verkorting van de werktijd inge
voerd worden. Er zal een cultuuromslag (vooral bij 
werkgevers) plaats moeten vinden: een betaalde 
baan met meer vrij te besteden tijd heeft bij een 
groot deel van de bevolking de voorkeur boven een 
groot werkloosheidspercentage.

Sociaal Europa
Een Europees Sociaal Handvest (ESH) met mini
mumnormen is binnen Europa aan te bevelen. Even
tueel is te denken aan een regeling voor landen met 
een goed sociaal stelsel waardoor het verboden is 
hun stelsel verregaand afbreken tot het niveau van 
de minimumnormen. Hiervoor moeten criteria wor
den gevonden. De Europese Monetaire Unie (EMU) 
is tezamen met de andere vrijheden van het Verdrag 
van Maastricht8 een marktregulerend middel. Door 
dit beleid en de concurrentie die daaruit volgt, wordt 
loon voor arbeid binnen Europa op een gelijk niveau 
gebracht. De totstandkoming van de EMU is dus van 
belang voor de nivellering van de inkomensverschil
len tussen de lidstaten. Pas als dit tot stand is geko
men kan Europa dusdanig groeien, dat elke winst 
een welvaartsstijging voor heel Europa tot gevolg 
heeft.

On twikkelingssamen werking
De ontwikkelingsproblematiek is van fundamenteel 
belang voor de wereldhandelsmarkt en oorzaak van 
veel geweldsconflicten en migratieproblemen. D aar
naast is Europa ook uit moreel oogpunt verplicht 
mee te werken aan een oplossing voor de

6 Uit het SER-rapport Advies Uitbreiding en verdere ontwikkeling van de Europese Unie.
7 Leden van de WEU zijn: België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en 
het Verenigd Koninkrijk. Denemarken, Finland, Ierland, Oostenrijk en Zweden zijn waarnemer.
6 Vrij verkeer van goederen, personen en diensten.
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ontwikkelingsproblematiek. Invoerbeperkingen of 
andere economische maatregelen mogen alleen bin
nen de GATT geregeld worden, zodat er geen eenzij
dig concurrentievoordeel voor de EU ontstaat. Euro
pa heeft een eigen vertegenwoordiger bij de GATT 
waardoor een supranationaal beleid op dit gebied 
kan worden gestimuleerd. Omdat de GATT van be
lang is voor de ontwikkelingslanden, is dit een ge
schikt forum om tot compromissen en samenwerking 
tussen de ontwikkelings- en ontwikkelde landen te 
komen.

5. Conclusie
De discussie over de uitbreiding van de EU wordt 
mede bepaald door de discussie over de structuur 
van de Unie. Destijds is deze opgezet voor zes lan
den, terwijl nu vijftien landen in unanimiteit beslis
singen nemen en er weinig zeggenschap voor het Eu
ropees Parlem ent is. De mogelijke toetreding van 
een aantal landen tot de Unie geeft het EP een 
machtig wapen in handen om eindelijk eens demo
cratische en efficiëntere besluitvorming af te dwin
gen, temeer daar leidende politici al min of meer 
hebben toegezegd dat deze landen mogen toetreden9. 
In een verslag van de commissie Bourlanges/Mar- 
tin10 van het EP wordt een groot aantal maatregelen 
hiervoor voorgesteld. Het is dan ook niet zo vreemd 
dat het EP de IGC gebruikt om de uitbreiding te be
oordelen. Hedy d’Ancona, voorzitter van de Neder
landse delegatie van de Socialistische Fractie, ver
k laart dit omdat het EP niet mag beslissen over haar 
machtsmiddelen. “We willen streven naar een demo
cratisch Europa en de methode is van ondergeschikt 
belang’11.

Het EP moet dus stellen dat eerst de besluitvorming 
verbeterd moet worden, voordat er landen bijkomen. 
Niet om de boel op te houden, maar om te verzeke
ren dat deze noodzakelijke democratisering en ver
beteringen ook daadwerkelijk doorgang zullen vin
den. Ook als dat zou betekenen dat toetreding van 
de nieuwe lidstaten grote vertraging zou oplopen. De 
Unie kan tenslotte niet zonder een goed functione
rend democratisch systeem. Dit betekent dat de visie 
dat alleen door verdergaande structurele integratie 
een veilig en welvarend Europa kan worden bereikt 
bij deze IGC voorop moet staan. Er kan geen plaats 
meer zijn voor terughoudend optreden op grond van 
nationaal belang. Nationaal belang is slechts ge
diend bij harmonisatie van regelgeving en intensieve 
samenwerking tussen de lidstaten, waarbij democra
tische controle door een nationaal of Europees parle
ment vereist is. Hierbij moet de culturele diversiteit 
van de verschillende Europese volkeren en landen 
als een waardevol en kostbaar kleinood worden ge
koesterd. Europa moet geen eenheidsworst worden, 
maar gezamenlijk de problemen van de 21e eeuw aan 
kunnen pakken. De IGC biedt de mogelijkheid om de 
hiervoor noodzakelijke aanpassingen en uitbreiding 
van het Verdrag van Maastricht aan te pakken. Ho
pelijk betekent de afsluiting van deze regeringscon
ferentie - de kans is groot dat dit weer in Nederland 
zal plaatsvinden - de start van een daadkrachtiger, 
democratischer en hierdoor betere Europese Unie.

M arcel van der Kolk is  coördinator van h e t project 
IGC van de Werkgroep Internationaal Beleid (WIB) 
der Jonge Socialisten in de PvdA. D it artikel is  ge
schreven in sam enwerking m et WIB-leden Jolein 
Baidenmann en Marco Knol.

Een visie op de relatie tussen nationale parlementen en 
het Europees Parlement èn het gemeenschappelijk

veiligheidsbeleid
Mr. A. Rouvoet

W aar gaan we heen met de Europese Unie? De In
tergouvernementele Conferentie (IGC) poogt daartoe 
het antwoord op te vinden. Een Unie van 27 leden is 
ongeveer wat ons te wachten staat als de toezeggin
gen die sinds de Europese Raad van Kopenhagen 
zijn gedaan, worden ingelost. Malta, Cyprus, de vier 
Visegrad-landen wellicht nog deze eeuw, gevolgd 
door de drie Baltische staten, Roemenië en Bulgarije. 
In een Unie van 27 zal sprake zijn van grote ver
schillen in economische ontwikkeling, sociale cohe
sie, ongelijksoortige administratieve structuren en 
verschillen in democratische ontwikkeling.

Bestaand EU-beleid zal bij een vergroting van de 
Unie op de helling moeten. Ik denk daarbij dan aan 
het landbouwbeleid en de afdracht aan de structuur
fondsen. Tevens zal via soepele aanpassingsstructu- 
ren het mogelijk worden gemaakt om per geval een 
passend tijdsschema vast te stellen voor het proces 
dat moet leiden tot de volledige integratie van de 
kandidaten. Dat zijn echter zorgen voor na de IGC 
van 1996. Ik w.il mij beperken tot een tweetal onder
werpen die op de agenda van de IGC staan, te weten 
de relatie tussen de nationale parlementen en het 
Europees Parlement, alsmede de totstandkoming

9 Er schijnt aan Cyprus en Malta beloofd te zijn dat de onderhandelingen over hun lidmaatschap van de EU niet later 
zullen beginnen dan zes maanden na het afsluiten van de IGC.
10 Verslag van de Commissie Institutionele Zaken over de werking van het Verdrag betreffende de Europese Unie in het 
vooruitzicht van de Intergouvernementele Conferentie van 1996: Verwezenlijking en ontwikkeling van de Unie, Jean-Louis 
Bourlanges en David Martin.
" Uitspraak gedaan tijdens de PvdA-conferentie 'Europa, meer dan markt en munt op 3 februari 1996 te Rotterdam,
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van een gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid.

Voor de gewone burger is de Europese Unie en alles 
w at daarmee samenhangt een 'ver-van-mijn-bed- 
show'. De opkomst van bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement en de uitslagen van gehouden 
referenda in verschillende landen (bijvoorbeeld De
nemarken en Frankrijk) zijn goede indicaties voor 
deze stelling. Voorstanders van een verenigd Europa 
proberen nu met allerlei kunstgrepen de kloof tussen 
de nationale kiezer en de Europarlementariërs te 
dichten. Met name het gebrek aan democratische 
controle op de Europese besluitvorming, het zoge
naamde democratisch deficit, zal op de IGC een be
langrijk punt van discussie zijn.

Versterking van de democratie dient naar onze me
ning gezocht te worden in een opwaardering van de 
bevoegdheden van het Europees Parlement (EP), zo
als veel federalisten willen. Toetreding van meer lid
staten tot de Europese Unie zal een toename van het 
aantal leden van het EP betekenen en dat vergroot 
eerder de afstand tussen burger en het EP dan het 
die verkleint. Sommigen willen het aantal zetels in 
het EP beperken tot maximaal 700 zetels. Het Euro
pees Parlement heeft daartoe enige tijd geleden een 
resolutie aangenomen. Do vraag kan dan terecht 
worden opgeworpen of met zo'n maximum er vol
doende leden zijn om te garanderen dat de belang
rijkste politieke stromingen van elke lidstaat verte
genwoordigd kunnen zijn. Gevreesd moet worden 
dat daardoor de nationale pluriformiteit moeilijker 
tot het EP zal doordringen. Dat is te betreuren om
dat de Europarlementariërs toch in de eerste plaats 
vertegenwoordigers van nationale kiezers zijn. Een 
vergroting van de Europese Unie roept derhalve het 
probleem op van een verdere verzwakking van de 
democratische legitimatie van het EP bij de burgers. 
Zij voelen zich immers primair verbonden met hun 
eigen land. Vanuit dit uitgangspunt zullen ons in
ziens in de besluitvorming van het (grotere) EP veel 
meer mogelijkheden gecreëerd moeten worden voor 
het lidstaatsgewijs optreden van Europarlemen
tariërs.

Een nog omvangrijker EP vraagt daarom juist om 
een versterking van de rol van nationale parlemen
ten in het Europese bestol. Derhalve is nauwe sa
menwerking tussen de nationale parlementen en het 
EP nodig. Dit kan gebeuren door:
1. de nationale parlementen vroegtijdig van ieder 

voorstel van de Europese commissie op de hoogte 
te stellen;

2. informatie over het jaarlijkse wetgevingspro
gramma van de Europese Commissie;

3. een grotere betrokkenheid van de nationale par
lementen bij het Europese wetgevingsproces door 
intensievere contacten met de commissies van het 
Europees parlement.

Fractiespecialisten van do Kamer zouden bijvoor
beeld in dit geval commissievergaderingen van de

EP-commissies kunnen bijwonen. Anderzijds zou, zo
als in België het geval is, de EP-leden het recht moe
ten worden gegeven om vergaderingen van kam er
commissies bij te wonen, met eventueel ook 
spreekrecht.

Bovendien lijkt het mij een goede oplossingsrichting 
om een betere afstemming te laten plaatsvinden tus
sen het vooroverleg van de kamercommissies en de 
vergaderingen van Raden van Ministers van de Eu
ropese Unie. Dit gebeurt ook in Duitsland en F ran
krijk. Een betere onderlinge afstemming van de be
handeling van de EU-raden in de kam er heeft als 
voordeel dat een overzichtelijker informatiestroom 
naar de kamercommissie wordt gezonden. Eventueel 
zou zo'n kamercommissie voorafgaande aan het over
leg met de regering een EU-commissaris of een rap
porteur kunnen uitnodigen. Ook een regulier overleg 
tussen de kamercommissie Europese Zaken en de 
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger bij de 
Europese Unie biedt naar mijn mening meer contro
lemogelijkheden van de Tweede Kamer op de be
sluitvorming in Brussel. Verder zouden de nationale 
parlementen betere controlemogelijkheden moeten 
krijgen op de toepassing van het 
subsidiariteitsprincipe.

Daarnaast zal de invloed van de nationale parlemen
ten kunnen worden vergroot door tijdens de voor
overleggen van de kamer-commissies met de minis
ters ter voorbereiding van de EU-raden, de ministers 
te laten opereren binnen een bepaalde bandbreedte. 
Sommige elementen van het Deense model (bijvoor
beeld ministers krijgen een duidelijk m andaat mee 
naar Brussel) verdienen dan ook aanbeveling om te 
worden ingevoerd.

Gemeenschappelijk Buitenlands en
Veiligheidsbeleid
Zoals bekend wordt de tweede pijler gevormd door 
het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids
beleid (GBVB). Dit GBVB moet 'alle kwesties' omvat
ten die 'betrekking hebben op de veiligheid van de 
Europese Unie, met inbegrip van de bepaling op te r
mijn van een gemeenschappelijk defensiebeleid, dat 
mettertijd tot een gemeenschappelijk defensie zou 
kunnen leiden.' (artikel J4. lid 1 Verdrag van 
Maastricht).

Tegen deze verdere uitbouw van het GBVB stelt de 
RPF zich kritisch op. De vraag kan gesteld worden 
of de EU een gemeenschappelijk buitenlands en vei
ligheidsbeleid (GBVB) moet nastreven. Het an t
woord is ontkennend, omdat de Europese Unie als 
politiek-militaire actor onvoldoende legitimiteit be
zit. Met name omdat binnen de Unie tussen de lid
staten geen overeenstemming over deze problema
tiek bestaat en het twijfelachtig is of binnen afzien
bare tijd daarover tussen de lidstaten overeenstem
ming is te bereiken. Ik roep in dit verband het falen
de gemeenschappelijk Europees beleid ten aanzien 
van Bosnië in herinnering.
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In elk geval verwacht ik tijdens de huidige IGC wei
nig vorderingen om tot een GBVB te komen. Om het 
GBVB naar buiten toe een duidelijk profiel te geven 
wordt door sommigen voorgesteld om de functie van 
een Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB in het 
leven te roepen, benoemd door de Europese Raad, 
die een m andaat opstelt. Ook zou de Unie een inter
nationale rechtspersoonlijkheid moeten worden, zo
dat zij internationale overeenkomsten kan afsluiten. 
De RPF wijst deze suggestie af, omdat langs deze 
route wezenlijke onderdelen van de soevereiniteit 
van staten worden overgedragen aan een internatio
nale organisatie. En een (verder) verlies van deze 
soevereiniteit moet worden voorkomen.

De RPF voelt er ook weinig voor om een analyse-een- 
heid met politieke bevoegdheden in het leven te roe
pen die het Gemeenschappelijk Buitenlands Beleid 
moet plannen en die dan verantwoording af zou moe
ten leggen aan de Raad. Buitenlands beleid en vei
ligheidspolitiek zijn een essentieel onderdeel van de 
nationale soevereiniteit van een staat. Tradities spe
len in deze een belangrijke rol. Ik denk met name 
aan Oostenrijk en Ierland, maar ook aan de Scandi
navische landen Finland en Zweden die een (lange) 
traditie van een neutraliteitspolitiek kennen. Zoals 
bekend werkte deze traditie ook door in de veilig
heidspolitiek van de westers georiënteerde Scandi
navische landen Noorwegen en Denemarken. Deze 
NAVO-landen weigerden in het verleden bijvoor
beeld in vredestijd nucleaire wapens op hun grond
gebied te stationeren.

Ook de houding van de Britse regering spreekt in dit 
verband boekdelen. In het begin van de jaren negen
tig gaven de Britten, in tegenstelling tot de Fransen, 
aan dat de Europese Unie geen defensierol behoort 
te bezitten. Het Engelse kabinet opponeert tegen el
ke vorm van politieke en militaire integratie in het 
kader van de EU. De Britse regering weigert naar 
mijn mening ook terecht de Westeuropese Unie 
(WEU) ondergeschikt te maken aan de EU. Duits
land en andere staten zien echter een politieke unie 
complementair aan een monetaire unie. Gelet op de 
w aarnem ersstatus van Ierland en Denemarken in de 
Westeuropese Unie en het maatschappelijk verzet in 
met name Denemarken tegen zo'n gemeenschappe
lijk defensiebeleid waag ik het te betwijfelen of zo'n 
beleid er komt.

De WEU is een intergouvernementele organisatie, 
en moet dit na 1998 ook blijven. Ik noem met name 
het jaar 1998 omdat in dat jaar over de toekomst 
over de WEU verder moet worden beslist. Artikel 12 
van het gewijzigde Verdrag van Brussel geeft name
lijk aan dat: "het verdrag in werking zal treden op de 
datum van de nederlegging van de laatste akte van 
bekrachtiging en gedurende vijftig jaar van kracht 
zal blijven. Bij het verstrijken van deze vijftig jaar 
zal iedere Hoge Verdragsluitende Partij het recht 
hebben uit het Verdrag te treden." 1998 zal dan als 
aangrijpingspunt kunnen worden gebruikt om de

WEU (geleidelijk) onder de paraplu van de EU te 
brengen. Het bevorderen van de convergentie tussen 
de WEU en de EU doordat de WEU bij operationeel- 
militaire zaken als uitvoerend orgaan van de Unie 
gaat fungeren, wijzen wij echter af. Defensie en vei
ligheid zijn in de eerste plaats een nationale aangele
genheid en niet een zaak van de Europese Unie. Het 
is naar onze mening veel beter om veiligheidspolitiek 
te voeren via de NAVO en niet via de Europese Unie, 
temeer omdat via de NAVO de Amerikaanse betrok
kenheid met de veiligheid van Europa aanwezig 
blijft. Als wordt besloten de WEU om te bouwen tot 
een Europese pijler in het Atlantische veiligheidsbe
leid, dient de WEU zo'n pijler in de NAVO te wor
den. Het onlangs in Berlijn overeengekomen ak
koord van de NAVO-ministers van Buitenlandse Za
ken om een 'Europese pilaar’ in de NAVO op te zet
ten, is naar mijn mening een stap in de goede rich
ting. De Amerikaanse betrokkenheid bij Europa 
blijft namelijk gegarandeerd, zowel NAVO als WEU 
sluiten qua karakter op elkaar aan - beide zijn im
mers intergouvernementeel - en de WEU wordt op 
deze manier niet opgewaardeerd in de vorm van een 
parallelle defensie-organisatie naast de NAVO.

De in het Europees Parlement levende wens, bij de 
volledige integratie van de WEU in de Europese 
Unie, het huidige NAVO-verdrag aan te passen of 
tussen de VS en de Europese Unie een nieuw Ver
drag te sluiten, waarin de nieuwe betrekkingen op 
basis van gelijkheid tussen beide zijden van de At
lantische Oceaan beter naar voren komen, is niet 
nodig.

Wellicht is het denkbaar dat wordt gestreefd naar 
een 'versterkt partnerschap' tussen de EU en de 
WEU. Concreet valt dan te denken aan het organise
ren van politieke topbijeenkomsten WEU/EU. Het zo 
ver aanhalen van de banden dat de EU ten opzichte 
van de WEU een sturende rol kan vervullen in het 
geval van humanitaire acties en operaties op het ge
bied van vredeshandhaving en crisisbeheersing (de 
zogenaamde taken van St. Petersburg), is nog een 
brug te ver.

Bij een gemeenschappelijk Europees defensie- of vei
ligheidsbeleid doet zich nog een ander probleem 
voor. Het spanningsveld tussen de handhaving van 
de nationale soevereiniteit en de efficiency bij collec
tieve besluitvorming komt dan om de hoek kijken. 
Indien in de GBVB-sector besluiten met meerderheid 
en niet meer met unanimiteit worden genomen, is 
het de vraag hoe staten controle kunnen behouden 
over hun strijdmachten, zonder het besluitvormings- 
vermogen van de Unie te verlammen. Lidstaten kun
nen immers niet verplicht worden tegen hun wil te 
participeren in een militaire operatie. Het lijkt me 
ondenkbaar dat kan worden opgetreden tegen onwil
lige lidstaten.

Juli 1996 » 22



Intergouvernementele Conferentie 1996

Een (gekwalificeerde) meerderheidsbesluitvorming 
in de GBVB-sector wordt verder nog bemoeilijkt 
doordat de neutrale landen van de Unie (bijvoor
beeld Denemarken dat weigert lid van de WEU te 
worden) geen vetorecht kunnen gebruiken in de Eu
ropese Raad als over de zaken betreffende de WEU 
wordt beslist.

Door deze complicerende factoren achten wij het be
te r om niet te komen tot een defensiepoot in de Euro
pese Unie of aan een gemeenschappelijk defensie- en 
veiligheidsbeleid, dat mettertijd tot stand zou moe
ten komen. Betwijfeld hierbij kan worden of er ooit 
zo'n beleid tot stand zal komen. Het lijkt onwaar
schijnlijk dat Frankrijk en Engeland hun kernwape- 
narsenaal onder de bevoegdheden van een Europese 
Unie zullen stellen.

Kernwapens passen ons inziens in de NAVO en niet 
in een Europese Unie. Het is daarom ju ist dat de re
gering een zelfstandige Europese kernm acht afwijst.

Kortom, beter is dat de lidstaten op basis van vrijwil
ligheid in een soortgelijk kader als de vroegere Euro
pese Politieke Samenwerking (EPS) samenwerken. 
Deze structuur is laagdrempelig voor Oosteuropese 
en andere nieuwe lidstaten om toe te treden. De 
WEU zou niet moeten opgaan in de Europese Unie, 
maar in de onlangs gevormde 'Europese pilaar' van 
de NAVO.

M r A. Rouvoetis 
lid  van de RPF  
Tweede-kamerfractie.

Het hoofddoel van de IGC - opheffing Europese deling -
staat voor de W D  voorop

M rD rsJ.C , van Baaien

De Intergouvernementele Conferentie (IGC) heeft 
tot een ware hausse in de conferentie-industrie ge
leid. Vele deskundigen hebben hun mening over de 
IGC en de plaats van deze conferentie in het Europe
se integratieproces gegeven. Qua vadis Europa? 
Vaak wordt aan de IGC het belang van een water
scheiding toegekend. Hoge verwachtingen worden 
gekoesterd ten aanzien van 'Europa in een hogere 
versnelling'.

Terug n aar de kern: uitbreiding centraal
Misschien is het verstandiger om de IGC nuchter te 
bekijken en niet alles in een win- of verliespositie te 
vertalen. De W D , zowel in Brussel als in Den Haag, 
staat voor een realistische, pro-Europese koers. Bin
nen de VVD wordt over de concrete invulling van die 
koers veelvuldig, open en diepgaand van gedachten 
gewisseld. Geen euforie. Geen Euroscepsis. Het gaat 
erom het Verdrag van Maastricht aan te passen aan 
gewijzigde omstandigheden. Was 'Maastricht I’ het 
product van voortgaande Westeuropese integratie 
ten tijde van een gedeeld Europa, zo zal 'Maastricht 
II' de basis moeten zijn voor de opheffing van de Eu
ropese deling van Yalta en Potsdam. Een exercitie 
waarvan de politieke uitkomst is dat (1) landen van 
Midden- en Oost-Europa dnadwerkelijk tot de Unie 
kunnen  toetreden, (2) het besluitvormingsproces in 
de Unie niet zal gaan stagneren (hetgeen de Duit
sers vertalen met het behouden en versterken van 
een 'handlungsfahige Union') en (3) de huidige lid
staten van de Unie binnen boord blijven.

P raktische IGC-koers: wel vooruitgang, geen
overstretch
Binnen de W D  bestaat een hoge mate van overeen
stemming over de gedachte dat het verstandig is dat 
de drie genoemde doelstellingen van de IGC niet no
deloos worden belast met het (thans) uitbreiden van

de bevoegdheden van de Unie op terreinen zoals de 
buitenlandse en veiligheidspolitiek (tweede pijler). 
Ook ten aanzien van binnenlandse zaken en justitie 
(derde pijler) zou het de voorkeur verdienen om niet 
al teveel tegelijk te willen. De historicus Paul Ken- 
nedy heeft duidelijk aangegeven dat grote landen en 
samenwerkingsverbanden ('empires') imploderen 
door het aangaan van een teveel aan verplichtingen 
(overstretch). De W D  kiest voor een stapsgewijze 
benadering die oplossingen voor praktische proble
men biedt en geen pretenties etaleert die niet kun
nen worden waargemaakt en die dus onherroepelijk 
tot frustraties leiden. Het subsidiariteitsbeginsel 
speelt daarbij een sleutelrol. Europa is zeker meer 
dan een markt (eerste pijler), m aar de Unie moet 
zich nu op hoofdzaken en politiek haalbare doelstel
lingen concentreren. De interne m arkt en de m untu
nie vormen daarbij de ruggegraat van het Europese 
integratieproces, waaraan op afzienbare termijn ook 
de landen van Midden- en Oost-Europa moeten kun
nen meedoen. Een geslaagde economische integratie 
zal op den duur ook leiden tot harmonisatie op ande
re relevante terreinen. Dat hoeft nu niet voor de 
eeuwigheid te worden vastgelegd.

N aar concrete resultaten  IGC
Frits Bolkestein concludeerde tijdens een intern 
WD-IGC-beraad te Eerbeek op 2 en 3 februari jl. 
dat de Europese integratie voor Nederland van emi
nent belang is geweest en dat in de toekomst voor de 
W D  ook blijft. Het bevorderen van een efficiënte, ef
fectieve en slankere Europese Unie is in dit opzicht 
het streven van de W D . De liberale fracties in de 
Eerste en Tweede Kamer en in het Europees Parle
ment en het Hoofdbestuur hebben in Eerbeek een 
gemeenschappelijke lijn ontwikkeld en vastgelegd in 
de position paper De W D  en de IGC. Deze lijn komt 
in het kort op de volgende punten neer.
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Voor de W D  is de EMU vooralsnog het sluitstuk 
van de communautaire integratie binnen de eerste 
pijler van het Verdrag van Maastricht. De besluit
vorming binnen deze pijler moet eenvoudiger, demo
cratischer en doorzichtiger worden. 'Handlungs- 
fahigkeit' als richtsnoer. De tweede pijler van Maas
tricht blijft gebaseerd op intergouvernementele sa
menwerking, waarbij de NAVO onverkort de hoek
steen van de Europese veiligheid is en blijft. De der
de pijler van M aastricht blijft eveneens beperkt tot 
intergouvernementele samenwerking, waarbij een 
aantal beleidsterreinen - na eerst te zijn geharmoni
seerd - zou kunnen worden overgeheveld naar de 
eerste pijler. Met de communautarisering van het 
immigratie-, asiel- en visa-beleid zou het wegvallen 
van de nationale controles aan de binnengrenzen ge
compenseerd kunnen worden. De intergouvernemen
tele besluitvorming in de tweede en derde pijlers 
wordt, in de visie van de W D , hoogstens marginaal 
gevormd (consensus minus 1 als uiterste, waarbij 
een lidstaat niet gedwongen kan worden deel te ne
men aan militaire acties). Alle lidstaten behouden 
het recht op één vertegenwoordiger in de Europese 
Commissie. Nederland moet deze vooruitgeschoven 
positie in de Europese civil service niet opgeven.

De W D  is, zoals reeds aangegeven, voorstander van 
uitbreiding van de EU naar Midden-en Oost-Europa 
met die landen die zich daartoe op politiek, econo
misch en financieel vlak kwalificeren. Uiteindelijk 
zullen ook zij tot de Unie moeten kunnen toetreden, 
zodra hun economische, financiële, juridische en po
litieke infrastructuur daartoe sterk genoeg is. Er 
mag geen nieuwe m uur tussen haves en haves not 
ontstaan.

De uitbreiding van de Unie (GLB, cohesie- en struc
tuurfondsen) dienen, mede in het perspectief van de 
uitbreiding, grondig te worden herzien (de interne 
markt hoeft niet door subsidies te worden 'afge
kocht'), aan de criteria en aan het tijdpad van de 
EMU mag niet worden getornd, de fraude dient ef
fectief te worden bestreden en eigen bijdrage van 
Nederland aan de Unie dient, als onderdeel van de 
financiële herstructurering van de Unie, te worden 
heronderhandeld. Hierbij dient de uitkomst te zijn 
dat Nederland niet in een slechtere netto-positie 
komt te verkeren dan de andere lidstaten van de 
Unie.

D iscussion perm anente
Voor de W D  geldt dat Europa een vitaal beleidson
derwerp is en blijft en daarom permanent onderwerp 
van discussie is, zowel binnen eigen kring als daar
buiten. Zowel binnen de Liberale Internationale (LI), 
waarvan Frits Bolkestein voorzitter is, als binnen de 
Europese Liberaal-Democraten (ELDR), waarvan 
Gijs de Vries de EP-fractie leidt, is dat geen Westeu- 
ropese maar een ongedeeld Europese discussie.

M r Drs J. C. van Baaien 1 
internationaal secretaris 
in h e t hoofdbestuur van 
de VVD. Daarnaast is 
h ij lid  van het algemeen 
bestuur van de Liberale 
Internationale (LD en 
lid  van de raad van de 
Partij van Europese 
Liberaal-Democraten 
(ELDR).

Europa; Jungle of Rechtsorde

De Intergouvernementele Conferentie
ArieM . Oost/ander

Inleiding
Op 29 m aart jl. is in het Italiaanse Turijn de Inter
gouvernementele Conferentie van start gegaan. 
Meer dan bij vorige IGC's zijn bij de aanvang ervan 
gevoelens van twijfel over de afloop te bespeuren. 
Veel gehoorde kritieken zijn: Europa staat te ver van 
de burger, Europa heeft geen geloofwaardig buiten
lands beleid, het neemt taken van de nationale rege
ringen over zonder dat er voldoende parlementaire 
controle is, de lidstaten zijn hopeloos verdeeld over 
vele fundamentele zaken, etc. etc. De meeste van de
ze kritieken zijn heel terecht en zullen dit blijven 
wanneer de IGC er niet in slaagt een flinke stap in 
federale richting te zetten.

E r zijn mensen bij wie deze klachten echt uit het (de
mocratische) hart komen. Maar vaak voel je er een 
zeker enthousiasme achter. Met name zij die terug
vallen in het vooroorlogse nationaal-zelfzuchtige

denken, gebruiken deze klachten als een wapen te
gen hen die verder willen kijken dan hun neus lang 
is. Het is heel interessant dat de gesignaleerde te
kortkomingen van het huidige Europa nu juist aan 
conservatief-nationaal gerichte politici te wijten zijn. 
Het zijn juist zij die de verdere ontwikkeling van de 
zeggenschap van de Europese burgers, de besluit
vaardigheid van de Europese uitvoerde macht en de 
praktisering van de Europese verantwoordelijkheid 
frustreren. Men kan het gerust een demagogisch 
kunststukje noemen dat zij de door henzelf geprodu
ceerde feilen hebben kunnen toeschrijven aan dege
nen die constructief aan de Europese integratie 
werken.

Geringe betrokkenheid van de Europese burger 
Inderdaad, als de vertegenwoordiging van de Euro
pese burgers zoveel als het nog kan, buiten spel ge
houden wordt; als de bevoegdheden van de nationale
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regeringen en parlementen, onder druk van voort
gaande internationalisering, wegsijpelen naar Brus
sel; als die vervolgens op een verkeerd adres - name
lijk dat van de Intergouvernementele Raad - bezorgd 
worden; als dat zo maar doorgaat dan wordt de Eu
ropese burger ontmoedigd.

De achter gesloten deuren over wetgeving overleg
gende Raad en zijn machtige ambtelijke colleges 
staan uiteraard ver van dt* burger af. Dat is ook de 
bedoeling van die organen. Zij willen zo autonoom 
mogelijk kunnen beslissen en verkopen dat streven 
als 'verdediging van de nationale soevereiniteit'. Dat 
is vaak lijnrecht in strijd met de visies en belangen 
van de burger. Die heeft niks aan de autonomie van 
nationale ambtenaren en ministers, als die inhoudt 
dat boeven niet tot over de grenzen kunnen worden 
nagezeten. De burger kiest liever voor veiligheid dan 
voor dat soort ambtelijke soevereiniteit. De burgers 
schamen zich dood voor de prestaties van de soeve
reine leden van de Raad in het Joegoslavische dra
ma. Zij vragen zich af of het beleid dat tot de onder
gang van zovelen leidde, wel deugde. Hun eerste 
vraag was niet of er wel handel en olie was in dat ge
bied. De eenvoudige militaire ingreep, waartoe de 
Amerikanen in staat waren, had al veel eerder door 
de EU kunnen worden uitgevoerd. Dan was de oor
log nog in de kiem gesmoord. Maar ja, sommige lei
dende Europese regeringen (met name die van 
Groot-Brittannië) hielden het liever bij hun bekrom
pen nationale belang. Inderdaad, dat Europa staat 
ver van de burger af.

De Europese constructie is erg ingewikkeld gewor
den in de ogen van de burger. Bovendien schijnen 
sommige regeringen tegen hun zin lid te zijn. Zij wil
len de verdere ontwikkeling van de Unie zo hard mo
gelijk tegenwerken. Ze proberen uitzonderingen te 
bedingen. Zo heeft Groot-Brittannië het Sociaal 
Charter niet ondertekend. Op zich is dit een discri
minatie van de Britse burgers. De Britse en Deense 
regeringen willen niet meedoen met de monetaire in
tegratie (de Euro); anderen houden vast aan een niet 
meer zo zinnige 'neutraliteit'. Europa is op die ma
nier het slachtoffer van zij tegenstanders. En die te
genstanders wrijven dat de voorstanders van inte
gratie juichend onder de neus.

Een openhartig voorlichtingsbeleid 
De burgers zien op uiteenlopende domeinen niet 
meer zo duidelijk wat de oorsprong en de concrete 
gevolgen zijn van het beleid dat in hun naam ge
voerd wordt. Dit gebrek aan transparantie in de be
sluitvorming manifesteert zich trouwens niet alleen 
op Europees maar tevens op nationaal niveau.

De Unie heeft jarenlang nagelaten een actief en in
houdelijk goed informatiebeleid te voeren dat speci
fiek op de burger gericht is. Europese voorlichting 
moet in de eerste plaats eerlijke voorlichting zijn. Al
leen openhartige communicatie kan de burger 
boeien.

Alleen in zo'n communicatie is hij bereid om zelf 
ideeën aan te dragen.

Het Verdrag van Maastricht versterkt de rechten en 
de belangen van de onderdanen van de lidstaten van 
de Unie door het instellen van een burgerschap van 
de Unie. Op zich biedt dat heel wat mogelijkheden 
inzake verblijf en inzake bijstand in derde landen als 
ook politieke en sociale rechten in andere lidstaten. 
Men kan profiteren van Europese projecten, o.a. die 
voor het onderwijs. E r is een Europese Ombudsman, 
men kan verzoekschriften indienen en zelfs bij het 
Europese Hof in beroep gaan. Hiermee werd welis
waar een stap in de goede richting gezet, m aar dit is 
onvoldoende in de ogen van de terecht meer eisende 
Europese burger. Die kijkt doorgaans niet alleen als 
'consument' naar het beleid, m aar ook als politiek 
medeverantwoordelijke. Hij/zij wil met name dat po
litiek tot fatsoenlijke oplossingen leidt en dat geldt 
uiteraard ook voor de Europese politiek. Tussen de 
huidige Europese besluitvorming en de burger is een 
kloof ontstaan. Dat komt omdat de burger niet seri
eus genomen wordt. Burgers willen zien dat hun ide
alen, hun waarden en ook hun woede over onrecht 
een politieke vertaling vinden.

Een Europees burgerschap moet actief beleefd wor
den en dat vertaalt zich in de eerste plaats in publie
ke en politieke participatie op Europees niveau. De 
burger moet een duidelijk inzicht krijgen in wat de 
Unie is en doet, voor welke waarden ze staat en hoe 
ze de zorgen en de hoop van de burgers van Europa 
op een optimale manier gestalte kan geven. Het bur
gerschap van de Europese Unie moet zo meer inhoud 
krijgen.

De bureaucratie overheerst de democratie
Aan de gerechtvaardigde verlangens van de burgers 
komt de Unie nog onvoldoende tegemoet omdat zij 
slagvaardigheid mist. Dit is hoofdzakelijk te wijten 
aan de intergouvernementele besluitvormingswijze 
op tal van beleidsterreinen en, hiermee samenhan
gend, aan het democratisch deficit.

Het Europees Parlement heeft via opeenvolgende In
tergouvernementele Conferenties een aantal be
voegdheden erbij gekregen. Dat merk je als je begro- 
tingsrapporteur bent of als er gestemd moet worden 
over toelating van nieuwe leden, over verdragen met 
derden, over maatregelen ten behoeve van de inter
ne markt en tal van andere zaken waarover het Eu
ropees Parlement het laatste woord heeft of medebe- 
slisser is. Het Franse parlement hebben we, naar 
men zegt, in bevoegdheden al voorbij gestreefd. Het 
EP ontkomt echter niet aan de algemeen groeiende 
onzekerheid over de parlementaire democratie. Som
migen willen die ten dele vervangen door een stelsel 
van referenda. Op den duur zouden die, volgens on
derzoekers, trouwens door uitgekiende enquêtes en 
intensieve contacten van ambtenaren met belange
norganisaties vervangen kunnen worden: de bureau
cratie aan de macht.
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Deze regressie-verschijnselen hullen zich uiteraard 
in een hedendaags gewaad.

Tevens moet gewezen worden op de, in bepaalde gro
tere lidstaten bestaande, neiging tot terugval in een 
nationalisme dat refereert aan een 'glorieus' verle
den. Negentiende-eeuwse politiek dus: een periode 
die we als definitief voorbij beschouwden. Zo’n terug
val is verre van onschuldig! Het besef dat alleen een 
geïntegreerd Europa een rol van betekenis kan spe
len en dat ieder apart daarvoor veel te klein is, is 
nog onvoldoende doorgedrongen.

De oplossing van de vragen van deze tijd schuilt niet 
in een knieval voor het zo rampzalig gebleken ne
gentiende-eeuwse nationalisme, maar in een (gedeel
telijke) communautarisering van die beleidsterrei
nen waarvan het zwaartepunt op Europees niveau 
ligt. Concreet betekent dit dat één Europese Instel
ling, namelijk de Commissie, dit beleid voorbereidt, 
ten uitvoer legt en evalueert; allemaal in samen
spraak met het mede-wetgevend orgaan: de verte
genwoordiging van de Europese burgers. Daarbij 
hoort een federaal Hof dat onder andere de compe
tenties van de lidstaten bewaakt. Zolang de EU in de 
praktijk niet aan alle rechtsstatelijke principes vol
doet, kan het deze niet met gezag uitdragen in de 
wereld.

Verschillende bevoegdheden ontvielen in de loop der 
jaren, feitelijk, aan de nationale regeringen. Dat pro
ces moeten we niet over ons laten komen; we moeten 
er sturing aan geven. Het subsidiariteitsbeginsel (art 
3b van het Verdrag tot oprichting van de EG) be
paalt dat beslissingen op het, vanuit de rechtsbevor- 
dering gezien, meest daartoe geschikte niveau moe
ten worden genomen. Voor heel wat beleidsterreinen 
is dit het Europees niveau (denk m aar aan grens
overschrijdende milieuproblemen, aan buitenlands 
en defensiebeleid, aan bestrijding van internationaal 
terrorisme en drugshandel, aan onderdelen van het 
sociaal beleid, handelsbeleid, monetair beleid etc.). 
Voor andere beleidsdomeinen is het doeltreffender 
om ze op nationaal, regionaal of zelfs gemeentelijk 
vlak te laten bepalen. Dat geldt voor bijvoorbeeld de 
meeste politietaken, voor cultuurbeleid, de meeste 
delen van het onderwijsdomein, de stelsels voor de 
sociale zekerheid etc.

Een ongeloofwaardig Gemeenschappelijk Buiten
lands en Veiligheidsbeleid
De publieke opinie heeft zich in de voorbije jaren te
recht geërgerd aan de machteloosheid, de halfslach
tigheid en de soms belachelijke Europese vertegen
woordiging tijdens de vele mislukte pogingen om een 
halt toe te roepen aan de bloedige oorlog in ex-Joego- 
slavië. De Europese Unie was een ware kakofonie 
van tegengestelde, egocentrische, nationale eigenbe
langen. Men bezag de wereld vanuit de nationale 
hoofdsteden in plaats vanuit een Europees gezichts
punt. Men moet wel een zeer dierbaar geloof koeste
ren in de 'onzichtbare hand van Adam Smith' om te

menen dat dat goed kan gaan. En het ging dan ook 
radicaal fout. Politici die de nationale politiek voorop 
stellen, willen aan die gang van zaken wel een paar 
krokodilletranen wijden, m aar politiek interesseert 
hen niet veel. Gelukkig voor hen en voor ons, was 
Amerika in 1941 al een federale staat en hadden de 
verschillende deelstaten geen vetorecht toen beslist 
werd dat de VS zou deelnemen aan de Tweede We
reldoorlog en aldus het doodvonnis getekend werd 
van Nazi-Duitsland. Als het had mogen afhangen 
van Engeland en Frankrijk, dan hing bij ons nu nog 
de hakenkruisvlag uit. De Intergouvernementele 
Conferentie zal naar we hopen toch iets doen aan de 
vergroting van de kans op een besluitvaardige Bui
tenlandse en Veiligheidspolitiek. Zo niet, dan zullen 
we bij elke twist, al gaat het m aar om een rots tus
sen Turkije en Griekenland, vertwijfeld om Hol- 
brooke moeten roepen.

Van de Derde naar de Eerste Pijler 
De rol en de bevoegdheden van EP, Raad, Commis
sie, Hof van Justitie en Rekenhof zijn verschillend in 
elk van de drie Pijlers. Terwijl in de Eerste Pijler al
le voornoemde instellingen hun deel van de bevoegd
heden hebben, is in de Tweede (Buitenlandse Zaken, 
Veiligheid en Defensie) en de Derde Pijler (Binnen
landse Zaken en Justitie) de Raad van Ministers bij
na exclusief bevoegd. De tendens tot het zoeken van 
geborgenheid in nationale verbanden en gekoesterd 
eigenbelang worden vooral gevoed door de zoge
naamde 'realpolitike' reflex van populistische politici 
en veel minder door wat er leeft bij de bevolking. De 
meer kritische en werelddenkende burger blijft 
openstaan voor de klassieke waarden waarop de Eu
ropese Integratie gebouwd is; waarden die christelijk 
geïnspireerd zijn, m aar die voor een deel ook terug 
te vinden zijn in het meer klassieke liberalisme, 
waar het respect voor rechtsstaat en mensenrechten 
centraal staat. Ju ist vanuit die waardering voor 
openbare orde en rechtsstaat is het eigenlijk vanzelf
sprekend om de Unie als bondgenoot te beschouwing 
bij de bestrijding van alles wat onze rechtsstaat be
dreigt. Nu de grenzen open staan moet die openheid 
ook gelden voor politie en justitie. Ieder land zal tot 
op zekere hoogte zijn eigen rechtscultuur willen en 
kunnen behouden. Maar het welslagen van het be
leid op deze terreinen behoeft meer dan ooit Europe
se ondersteuning. Voor de criminelen is de grens al 
langer verdwenen; nu ontbreekt nog een internatio
nalisering op Europese schaal van hun bestrijding.

Een soortgelijke Europese steun kan uitgaan van 
een zekere mate van harmonisering van het asielbe
leid. Men zou kunnen beginnen met de minimum
normen. Voor de buitenwacht zijn we één gebied met 
één rechtsorde. En we hebben inderdaad samen een 
Europese taak als het om de leniging van nood in de 
wereld gaat. Wie dat niet begrijpt lokt parasitair ge
drag uit. Sommige landen doen dan niets of weinig 
en anderen zien zich genoodzaakt om de problemen 
op te lossen. Dat heeft de Bondsrepubliek ervaren 
toen het om de opname van vluchtelingen ging.
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Nederland is hierbij helaas niet het beste jongetje 
van de klas geweest, zoals sommigen ons willen doen 
geloven.

De nieuwe uitdaging: toetreding van de landen 
van Centraal- en Oost-Europa
Met de toetreding van de landen van Midden-en 
Oost-Europa kondigt er zich voor het begin van de 
volgende eeuw een gigantische uitdaging aan. Deze 
landen worden niet louter en alleen door economi
sche motieven geleid in hun streven om lid te wor
den van de Unie. Externe veiligheid en rechtsstate
lijke criteria zijn voor hen minstens even belangrijk.

Niet alleen de kandidaat lidstaten moeten worden 
klaargestoomd voor deze gigantische stap, ook de 
Unie moet zich zo hervormen dat ze die landen in 
zich kan opnemen zonder te vervallen in een in
houdsloos en los economisch samenwerkingsver
band. De IGC dient met name daartoe. Mislukt ze, 
dan zullen we niet in staat zijn om de uitdaging van 
deze en de volgende decennia aan te gaan. Vandaar 
dat het spelen met anti-communautaire gevoelens zo 
gevaarlijk is. Politici moeten beseffen dat stemmetjes 
die met die trucjes verkregen worden, niet meer zijn 
dan de buit voor verraad aan klassieke Europese 
waarden.

De Unie heeft de morele plicht om de landen van 
Centraal- en Oost-Europa toe te laten als lidstaat, 
weloverwogen en goed voorbereid. Het Europees 
Parlem ent heeft op 17 april met een grote meerder
heid mijn rapport daarover goedgekeurd. Dat geeft 
groen licht aan het voorbereidingsproces. Het pad 
van de voorbereiding zal niet over rozen gaan. De 
Centraal- en Oost-Europese landen zelf moeten, kort 
gezegd, het volledige Acquis Communautaire overne
men, bewijzen dat ze goed werkende parlementaire 
democratieën zijn, de rechtsstatelijke principes res
pecteren en de sociale markteconomie genegen zijn. 
In sommige lidstaten kun je de situatie op die pun
ten nog als een soort 'wild west' betitelen. Dit is niet 
zomaar in een handomdraai te veranderen. Er moet 
een constante begeleiding van de Unie tegenover 
staan. We kunnen voor de kandidaat-leden geen tijd
stip van aansluiting vaststellen, maar wel een be
trouwbaar uitzicht daarop bieden. Het eigenlijke 
werk van de aanpassing kan niet van hen worden 
overgenomen.

Besluit
Het grote probleem van de Europese Unie is dat er 
teveel tegenstrijdigheden zijn tussen enerzijds de 
oorspronkelijke doelstellingen en anderzijds het fei
telijk functioneren van de Unie. Ons doel is: een in
ternationale rechtsorde die een reeks van rechtssta
ten omvat, gekenmerkt door grensoverschrijdende 
solidariteit en onder passende parlementaire contro
le. Na verloop van tijd is deze doelstelling overwoe
kerd door economische prioriteiten en nationaal-ge- 
richte, 'realpolitike' overwegingen. Het gevolg van 
dit alles was dat de door de Raad van Ministers

gedomineerde Unie-administratie h aar voeling met 
de basis verloor en verzandde in een mist van tech
nocratische tradities. De huidige IGC moet deze 
scheefgroei rechttrekken. Alleen in een echt federale 
structuur is het democratisch karakter van de Unie 
gewaarborgd.

Traditioneel zijn de kleinere lidstaten in de Unie 
voorstander van een meer federale aanpak. Zij we
ten uit de praktijk dat kleine landen veel moeilijker 
van een vetorecht gebruik kunnen maken dan grote. 
Kleinere landen voelen eerder het belang van rechts
orde dan grotere, die nog de illusie kunnen koeste
ren dar de jungle van machtsstrijd hen kansen biedt. 
Sinds Hugo de Groot kenmerkt de Nederlandse poli
tiek zich dan ook door een grote aandacht voor inter- 
nationaal-rechtsordelijke zaken. Het is jam m er en 
eigenaardig dat in de W D  een stroming is ontstaan 
die van deze historische ervaring wil afzien, omdat 
het momenteel zo lekker in het gehoor ligt om je in 
het nationale terug te trekken en al het 'vreemde' 
wantrouwig tegemoet te treden. Hiermee wordt een 
kenmerk van het liberale denken op losse gronden 
weggegooid en bovendien het Nederlandse belang 
(dat men zo beweert te dienen) in feite ernstig 
geschaad.

De mate waarin de Unie in de toekomst aan zijn be
doeling zal beantwoorden is afhankelijk van de poli
tieke wil die de Europese staats- en regeringsleiders 
aan de dag leggen tijdens de IGC. We zijn toe aan 
een volgende stap in de richting van een verdere in
tegratie. Duitsland en Italië zijn pas na hun eenwor
ding tot federaties van kleine staatjes in 1870 uitge
groeid tot belangrijke Europese staten. De Europese 
Unie moet hetzelfde pad bewandelen wil het ooit in 
staat zijn om zijn burgers effectief te dienen en zijn 
verantwoordelijkheden te kunnen opnemen op mon
diaal vlak.

Arie M. Oostlander is  lid  van h e t Europees parle
m ent voor h e t CDA.
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Hoe verder met Europa?
Rogier van Rooij

Door allerlei technologische ontwikkelingen die zich 
vooral na de Tweede Wereldoorlog hebben voltrok
ken, is de wereld om ons heen steeds kleiner worden. 
Dit kèn voor een handelsnatie zoals Nederland grote 
voordelen hebben. Die voordelen zijn echter alleen te 
gelde te maken wanneer Nederland bereid is samen 
te werken met andere landen. Want hoewel het zo is 
dat in een wereld waarin de afstanden steeds kleiner 
worden het aantal potentiële afzetmarkten groeit; 
die afzetmarkten zullen potentieel blijven wanneer 
zij omgeven worden door tariefmuren, invoerbelas- 
tingen en wat dies mee zij.

Een land dat zo sterk afhankelijk is van handel als 
Nederland, dient dan ook alles op alles te zetten om 
zoveel mogelijk (liefst alle) handelsbelemmeringen 
uit de weg te ruimen. Het mag duidelijk zijn dat dit 
niet kan zonder internationale samenwerking. Euro
pese samenwerking is een noodzakelijke eerste stap. 
Hiervan zijn ook de meeste van de zich Euro-scep- 
tisch noemende politici zich bewust. Zelfs voor hen is 
het niet de vraag of we verder moeten gaan met Eu
ropese samenwerking, m aar op welke wijze dat moet 
gebeuren. In Eurojargon: "Verbreding of
verdieping?"

De Euro-sceptici zijn voor verbreding. Verbreding 
zou immer betekenen dat de Europese Unie meer le
den zou gaan tellen, hetgeen de afzetmarkt voor de 
producten van de lidstaten van de Europese Unie zal 
vergroten. Uitbreiding van de Europese Unie met ar
mere landen, waarbij dan vooral gedacht wordt aan 
landen uit het voormalige Oostblok, zien zij niet zit
ten omdat deze landen hun producten vaak goedko
per kunnen maken dan die landen die al wat langer 
lid zijn van de Europese Unie. De Euro-sceptici zien 
dit als oneerlijke concurrentie. Bovendien is de ge
middelde Oosteuropese consument nog niet zo kapi
taalkrachtig als de gemiddelde consument uit West- 
Europa. Een EU-lidmaatschap van Oosteuropese 
landen is volgens de Euro-sceptici dan ook niet inte
ressant voor de huidige EU-lidstaten. Het mag dui
delijk zijn dat de Euro-sceptici eigenlijk alleen een 
economische unie willen.

Anderen vinden deze houding nogal kortzichtig. Zij 
erkennen dat de Europese Unie haar bestaansrecht 
voor een groot deel aan economische motieven ont
leent, m aar zijn van mening dat de verscheidene 
problemen van economische aard die de Unie teiste
ren niet los te zien zijn van problemen op andere te r
reinen, zoals bijvoorbeeld milieu, onderwijs en bui
tenlands beleid. In deze visie moet de Europese Unie 
niet alleen een economische maar ook een sociale en 
culturele unie zijn. Zij pleiten dus voor verdieping 
van de unie, want alleen met meer bevoegdheden op 
meer terreinen kan de Unie effectief optreden tegen 
problemen van diverse soort. In een steeds kleiner

wordende wereld is een gezamenlijk antwoord op 
problemen die de lidstaten treffen onontbeerlijk. 
Verbreden en verdiepen worden meestal tegenover 
elkaar geplaatst als twee elkaar uitsluitende werk
woorden. Immers, het is voor de vijftien leden van de 
EU nu al een hele opgave om tot beslissingen te ko
men. Hoe meer leden erbij komen, hoe groter dit pro
bleem wordt. Verbreding lijkt, wanneer het besluit- 
vormingsmechanisme in de EU niet fundamenteel 
wijzigt, (en daar ziet het vooralsnog wel naar uit), 
dan ook geen reële optie. Verdiepen is dat evenmin.

Ten eerste omdat het in de EU, zoals gezegd, niet 
eenvoudig is om beslissingen te nemen. Wanneer de 
EU op de huidige weg doorgaat zal er van verdieping 
niet zoveel terecht komen. Ten tweede is het volgens 
mij niet zo verstandig om al te veel bevoegdheden in 
handen te geven van een organisatie waarvan de in
terne besluitvormingsstructuur op zijn minst 'ondui
delijk' te noemen is. Ten derde worden, voor de EU- 
burgers zeer belangrijke, beslissingen genomen zon
der dat de burgers goed zicht hebben op de wijze 
waarop die beslissing tot stand is gekomen, laat 
staan dat ze er iets over te vertellen hebben gehad. 
Over dit zogenaamde 'democratisch tekort' wordt 
veel gepraat, maar zoals zo vaak in de EU, er wordt 
bedroevend weinig (om niet te zeggen: niets) aan 
gedaan.

Laat ik, voordat ik antwoord zal geven op de vraag 
hoe de besluitvorming in de Europese Unie gedemo
cratiseerd en vergemakkelijkt kan worden, eens kij
ken hoe die besluitvorming in de EU nu geregeld is. 
Vervolgens wil ik, redenerend vanuit de huidige si
tuatie, proberen aan te geven hoe die situatie a. 
overzichtelijker maar vooral b. democratischer ge
maakt kan worden. Ik besef terdege dat ik mezelf be
hoorlijke beperkingen opleg door binnen het kader 
van de huidige situatie te redeneren. Daar kom ik 
echter niet onderuit wanneer ik wil dat mijn voorstel 
in de huidige praktijk te realiseren valt.

De huidige gang van zaken bij het nemen van beslis
singen is, op hoofdlijnen, als volgt. De Europese 
Commissie, die met de nodige fantasie te bestempe
len is als de ministerraad van de Europese Unie, 
doet wetsvoorstellen. Die wetsvoorstellen komen ver
volgens voor de eerste keer terecht bij de Raad van 
de Europese Unie (voorheen: de Raad van Ministers) 
die een reactie op hoofdlijnen op het voorstel geeft. 
Vervolgens gaat het wetsvoorstel naar het Europees 
parlement voor advies en aanbevelingen. Die advie
zen en aanbevelingen van het Europees Parlement 
komen uiteindelijk terecht bij de Raad van Europese 
Unie die de uiteindelijke beslissing neemt.

Complicerende factor bij dit hele gebeuren is, dat de 
precieze gang van zaken op ieder beleidsterrein weer
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anders geregeld is. Dit komt de doorzichtigheid van 
het besluitvormingsmechanisnie en daarmee de mo
gelijkheden voor democratische controle, niet ten 
goede. Met die democratische controle is het sowieso 
al niet best gesteld, wat een reden te meer is om te 
streven naar een eenvoudiger en democratischer 
besluitvormingssysteem.

Mijn voorstel luidt als volgt: zorg er ten eerste voor 
dat op ieder beleidsterrein hetzelfde besluitvor- 
mingsmechanisme van toepassing is. Dit komt de 
controleerbaarheid en daarmee de mogelijkheden 
voor democratische controle door het Europees Par
lement ten goede. Draag ten tweede de bevoegdhe
den die nu liggen bij de Raad van de Europese Unie 
over aan het Europees Parlement zonder afbreuk te 
doen aan landenvertegenwoordiging. Ik zal met een 
voorbeeld duidelijk maken wat ik bedoel.

Nu is het nog zo dat als er gepraat wordt over het 
Europese wegennet, dat gebeurt door de Europese 
ministers van verkeer en waterstaat. Het is de aan
wezige minister van een land die bij de besluitvor
ming zijn (of in het geval van mevrouw Jorritsma: 
haar) land vertegenwoordigt. In mijn voorstel gaan 
de 31 Nederlandse Europarlementariërs Nederland 
vertegenwoordigen. De Raad van de Europese Unie 
blijft nog wel bestaan, m aar heeft alleen nog advise
rende bevoegdheden. Deze aanpak heeft in mijn 
ogen flink wat voordelen.

Ten eerste is de democratische legitimatie van de 
Europarlementariërs heel wat groter dan die van de 
ministers. Die ministers zijn immers niet gekozen 
door het volk; de Europarlementariërs zijn dat wel. 
Ten tweede zal de opkomst bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement toenemen wanneer mensen 
in de gaten krijgen dat het Europees Parlement echt 
w at te zeggen heeft. Dit effect kan al bereikt worden 
door, zoals gezegd, binnen 'Europa' bevoegdheden te 
verschuiven, en dus zonder Europa meer bevoegdhe
den te geven.
Een dergelijke verdieping wordt in dit systeem ech
ter wel makkelijker. Europarlementarirs, zo blijkt 
uit hun stemgedrag, hebben minder dan ministers 
de neiging het belang van het land waaruit ze ko
men boven het Europees belang te stellen. Boven
dien vertegenwoordigen Europarlementariërs alle 
kiezers uit hun land van herkomst en niet alleen de 
kiezers die op een regeringspartij hebben gestemd, 
zoals bij de ministers het geval is.

In de huidige situatie kan het voorkomen dat tien 
van de vijftien ministers van de lidstaten 'ja' zeggen 
tegen een voorstel terwijl het feitelijke draagvlak in 
de politiek van de verschillende lidstaten veel min
der groot is. Die kans is in mijn scenario veel minder 
groot. Zoals gezegd wordt verdieping in mijn scena
rio gemakkelijker. Dit geldt ook voor verbreding. 
Sterker nog, op de door mijn voorgestelde besluitvor- 
mingswijze kunnen verbreding en verdieping hand 
in hand worden uitgevoerd.

Daarvoor is het waarschijnlijk wel nodig het ve
torecht van lidstaten af te schaffen en besluiten te 
nemen met twee-derde meerderheid. In mijn voorstel 
betekent dat concreet dat in tien van de vijftien lan
den vertegenwoordigd in het Europees Parlement 
tenminste de helft plus één parlementariërs voor (of 
tegen) een bepaald voorstel moeten stemmen. In het 
Nederlandse geval zouden dat zestien Europarle
mentariërs zijn. Natuurlijk moet er ook in het Euro
parlement als geheel een meerderheid voor een be
paald voorstel zijn. De kans dat dit gebeurt is bij Eu
roparlementariërs groter dan bij ministers, omdat 
ministers zoals gezegd vooral een landsbelang 
vertegenwoordigen.
Europarlementariërs doen dat tot op zekere hoogte 
ook wel, maar hebben over het algemeen toch, meer 
dan ministers, oog voor het Europese plaatje. De in
deling van Europarlementariërs in politiek-ideologi- 
sche fracties levert daar een positieve bijdrage aan. 
Stemgedrag van Europarlementariërs toont dit aan. 
Mijn voorstel zorgt voor een snellere, meer democra
tische besluitvorming die beter te begrijpen en te 
controleren is en die bovendien verdieping tegelij
kertijd mogelijk maakt.

Omdat er in de EU (hopelijk) Europeser gedacht 
gaat worden, zullen beide ook plaatsvinden. Dit bete
kent op termijn een uitbreiding met Oosteuropese 
landen, op voorwaarde echter dat hun economieën 
daar voldoende klaar voor zijn. Voor het broodnodige 
evenwicht wil ik nu toch wel wat bezwaren tegen het 
licht houden, want zo revolutionair is dit plan niet. 
Het gaat, in eerste instantie tenminste, niet uit van 
meer verbreding en/of verdieping. Het enige dat ver
andert, is dat het Europese Parlem ent feitelijk de be
voegdheden van de Raad van de Europese Unie 
krijgt, dat de Europese ambtenarij wat overzichtelij
ker en dus beter democratisch controleerbaar wordt 
en dat het veto-recht wordt afgeschaft. Aan de ande
re kant zou men kunnen betogen dat dit voorstel 
veel te ver gaat. Het afschaffen van het vetorecht in 
de Raad van de Europese Unie (voorheen: de Raad 
van Ministers) lijkt immer al een onmogelijke opga
ve, laat staan datje  die Raad (of eigenlijk: Raden) er
toe kunt bewegen hun bevoegdheden af te staan.

Dit argument is te weerleggen met de constatering 
dat zelfs de meest Euro-sceptische EU-leden inzien 
dat er wat moet gebeuren. Dit zullen de EU-leden 
zeker niet van harte doen. Ze zullen op een gegeven 
moment echter toch doorzetten. Op dit gegeven is de 
hoop van dit voorstel gevestigd. De hoop dat verbre
ding en verdieping van Europa samen mogelijk zijn 
met behoud van de nationale identiteit van de afhan
kelijke lidstaten. Deze hoop kan met de nodige goede 
wil van betrokkenen realiteit worden.
Met dit artikel heb ik daartoe een eerste aanzet wil
len geven.

Rogier van Rooij is  lid  van de Internationale Com
m issie van de Jonge Democraten, m aar schreef d it 
artikel evenwel op persoonlijke titel.
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Tien punten van regionaal belang voor de IGC
Jan Willem Tellegen

Eind m aart is de Intergouvernementele Conferentie 
van start gegaan die tot een herziening van het Ver
drag van M aastricht moet leiden. De afsluiting (met 
een Verdrag van Amsterdam?) wordt voorzien in de 
eerste helft van 1997 tijdens de onder Nederlands 
voorzitterschap te houden Europese top.

De IGC is het belangrijkste forum voor 'bestuurlijke 
vernieuwing' op Europees niveau voor de komende 
jaren. De vergelijking met het Nederlandse proces 
van bestuurlijke vernieuwing is in zoverre correct, 
dat er belangrijke bestuurlijke veranderingen op het 
spel staan en dat het risico van grote onvrede over 
het resultaat bij de burgers minstens zo sterk is als 
bij de nationale discussie. E r is ook een belangrijk 
verschil: de democratische controle op de resultaten 
van de IGC is vrijwel nul en in Nederland is een re
ferendum over de IGC niet mogelijk.

Wie de voorzichtig geformuleerde inzet van de Ne
derlandse regering leest merkt dat er - net als in de 
aanloop naar M aastricht - een groot risico is dat de 
IGC leidt tot een ingewikkeld compromis waarbij 
niemand zijn zin krijgt en procedurele en organisato
rische kwesties een hoofdrol krijgen. Er is enige dis
cussie over het opnemen van een werkgelegenheids
paragraaf en een anti-discriminatie bepaling. De in
zet voor de versterking van de positie van het Euro
pees Parlement is echter erg voorzichtig, ongetwij
feld met het oog op de haalbaarheid in de 
onderhandelingen.

Nederland wil graag meer openbaarheid van bestuur 
(Euro-WOB), maar inmiddels is gebleken dat de 
kans hierop klein is. Het Hof van Justitie heeft Ne
derland in het ongelijk gesteld in verband met een 
klacht ten aanzien van de interne openbaarheidsre- 
geling van de documenten van de Raad van Minis
ters. Deze regeling is dermate beperkend dat van 
openbaarheid nauwelijks sprake is. Bovendien is een 
en ander geregeld op grond van interne huishoude
lijke regels. Nederland meent dat een dergelijke be
langrijke zaak een meer fundamentele, democrati
sche besluitvorming vereist. Tijdens de besluitvor
ming stond Nederland al alleen; het Hof meent nu 
dat de toegepaste procedure correct was. Geen goede 
uitgangspositie om gedurende de IGC een ander be
sluit te realiseren.

Uitbreiding meerderheidsbesluitvorming of be
houd van veto's
Ook op een ander cruciaal punt zijn de kansen niet 
gunstig; er schijnt op geen enkele manier een meer
derheid te zijn voor meer meerderheidsbesluitvor
ming in de Raad van Ministers voor het Buitenlands 
en Veiligheidsbeleid. Er blijft een model in discussie 
waarbij enige afwijking van de verlammende unani

miteitsregel mogelijk blijft, m aar veel lijkt dit niet te 
worden.

Het is jammer dat juist op dit punt in de W D  dis
cussie is ontstaan, die naar mijn mening voorbij gaat 
aan het grote belang dat juist voor Nederland - en 
Nederlandse 'nationale' belangen - op het spel staat. 
Keer op keer blijkt voor sommigen de verleiding te 
groot van de gedachte dat nationale belangen ge
diend zouden zijn met het vasthouden aan uiterlijk
heden van nationale soevereiniteit, zoals een ve
torecht in de besluitvorming van de Raad van 
Ministers.

Dit soort discussies en eveneens het al of niet slagen 
van de IGC zelf vallen in het niet bij de vaart waar
mee het proces van Europese integratie op eigen 
kracht voortgaat, gestimuleerd door de door alle par
tijen gekoesterde interne markt. De jaar op jaar toe
nemende wederzijdse economische afhankelijkheid is 
een proces met een dermate autonoom gewicht ge
worden, dat een groot aantal andere maatschappelij
ke sectoren - of we dit nu willen of niet - in het pro
ces betrokken raakt. Het concurrentievermogen en 
de werkgelegenheid van regio's is meer en meer af
hankelijk van de prestaties in Europees verband. 
Een goede of minder goede prestatie op dit terrein 
wordt mede bepaald door de manier waarop bijvoor
beeld het milieu wordt aangepakt, of door het pakket 
sociale en culturele voorzieningen dat wordt geboden 
of door de veiligheid op straat of door het vermogen 
nieuwkomers snel te integreren.

Er is bijna geen beleidsterrein dat niet op een of an
dere manier in Europees perspectief dient te worden 
aangepakt of waar samenwerking en een gemeen
schappelijk beleid niet relevant zijn. In dit licht is el
ke discussie over een scheiding tussen onderwerpen 
die Europees mogen en onderwerpen die in het na
tionale belang tot de soevereiniteit van de hoofdste
den behoren, een achterhoedegevecht dat meer of 
minder buiten de realiteit van de feitelijke ontwikke
ling staat.

Subsidiariteit
Het is daarbij van belang nog eens te onderstrepen 
dat subsidiariteit - besluitvorming zo dicht mogelijk 
bij de burgers - niet verward moet worden met vast
houden aan de nationale bevoegdheden. Het is van 
groot belang dat juist het locale en het regionale ni
veau in staat gesteld worden zoveel mogelijk zelf
standig het vermogen te ontwikkelen mee te komen 
in een sociaal-economisch proces dat zich op Europe
se schaal en ook wereldwijd afspeelt. Om dat vermo
gen te kunnen realiseren is juist supranationale sa
menwerking en gemeenschappelijke besluitvorming 
over de talloze grensoverschrijdende problemen no
dig waarin het aankomt op slagvaardigheid en
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effectiviteit. Het recht samenwerking al of niet te 
kunnen blokkeren is daarbij niet relevant, aangezien 
de keuze niet gaat tussen samendoen of zelfdoen, 
m aar tussen samendoen of de boot missen.

Wie blokkeert raakt geïsoleerd en vervolgens achter
op. Het is in deze discussie al vaker gezegd: Grieken
land biedt een voorbeeld, maar juist het isolement 
waarin het Verenigd Koninkrijk is geraakt toont aan 
dat zelfs een zogenaamd 'grote lidstaat' zich geen Al- 
leingang kan permitteren, op straffe van politiek iso
lement en verlies van invloed, Of daarvoor ook een 
sociaal-economische prijs wordt betaald, is misschien 
nog onderwerp van discussie. Duidelijk is echter wel 
dat op elk terrein waar bestaande bevoegdheden on
wrikbare egelstellingen mogelijk maken, uiteindelijk 
het sturend vermogen om zelf vorm te geven aan 
maatschappelijke ontwikkelen afneemt. Niet alleen 
Europa, m aar elke lidstaat en elke regio heeft juist 
aan dat gemeenschappelijk vermogen dringend be
hoefte. Het is van essentieel belang om de geloof
waardigheid van Europese samenwerking in de ogen 
van de burgers overeind te houden. Het is essentieel 
om bijvoorbeeld de EMU te doen slagen, maar ook 
om tot in alle uithoeken van Europa de deregulering 
en liberalisering mogelijk te maken die nodig zijn om 
als continent mondiaal een zelfstandige en vooraan
staande rol te blijven spelen, waar de kwaliteit van 
voorzieningen en het sociaal-economisch perspectief 
voor alle burgers optimaal zijn.

Veto’s zijn geen N ederlands belang 
Voor een klein land als Nederland moet dit een over
duidelijke waarschuwing zijn niet terug te komen op 
onze traditionele communautaire instelling. Ons na
tionale belang is en blijft het best gediend met meer 
meerderheidsbesluitvorming, omdat voor Nederland 
niet alleen isolement zou dreigen, maar ook een 
voortdurend gepasseerd worden door onderonsjes 
van enkele grote lidstaten.

Stel, om enigszins concreet te worden, dat mede door 
Nederlandse toedoen op het gebied van buitenlands 
en veiligheidsbeleid de huidige op unanimiteit geba
seerde besluitvorming niet wordt veranderd. Ach, 
kun je zeggen, Japan is ook niet slechter geworden 
van het ontbreken van een eigen buitenlands beleid. 
Niettemin is dat niet wat burgers verwachten: de 
Europese onmacht in Joegoslavië was één van de be
langrijkste oorzaken van gevoelens van grote onvre
de over Europese integratie en Europese organisa
ties. Verwacht mag worden dat Europa een verge
lijkbaar figuur zal slaan in het geval van nieuwe 
conflicten a la Bosnië. Dat zou hoogst beschamend 
zijn en betekent een verdere ondermijning van de 
geloofwaardigheid van de Europese Unie, ook op an
dere terreinen. Bovendien wordt geen einde gemaakt 
aan de praktijk dat met name Frankrijk en Enge
land hun  eigen op vaak enge nationale belangen ge
baseerde gang gaan, terwijl de rekening door ieder
een wordt betaald. Zeker onder Chirac is te zien hoe 
Frankrijk zich gewichtig maakt door zich

ongevraagd als vertegenwoordiger van het Grote Eu
ropa op te werpen.

Stel dat, mede door Nederlands toedoen, op het ge
bied van justitieel beleid geen efficiënte samenwer
king wordt gerealiseerd, omdat elke lidstaat zijn veto 
behoudt. Het zou betekenen dat de huidige praktijk 
waarin politieorganisaties in de verschillende landen 
- ondanks de mooie woorden - in feite met de ruggen 
naar elkaar opereren, in stand blijft en geen effectie
ve aanpak van de georganiseerde misdaad tot stand 
komt.

Het zou betekenen dat Schengenachtige constructies 
zonder effectieve democratische controles, plus de in
breuken daarop van bijvoorbeeld Frankrijk, de regel 
blijven. Ja, een 'eigen accent' bij bijvoorbeeld het 
drugsbeleid zouden wij mogen behouden, maar de 
opheffing van de grenscontroles zijn voorlopig onmo
gelijk en er ontstaat geen klimaat waarin het elkaar 
bestoken met de vermeende deugden van de eigen 
aanpak verdwijnt en plaatsmaakt voor concrete 
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied 
van drugsbestrijding en -preventie. Het zou beteke
nen dat eventueel misbruik van het recht op politiek 
asiel alleen kan worden beëindigd door een voort
gaande negatieve spiraal van nationale maatregelen 
die het verkrijgen van asiel vrijwel onmogelijk ma
ken. Terwijl er, denk ik, nog steeds consensus be
staat dat het fundamentele recht op politiek asiel 
voor mensen die dat nodig hebben door niemand 
mag worden betwist.

Draagvlak bij de burgers
Meer dan genoeg argumenten, lijkt mij, om snel een 
einde te maken aan de lokroep van het vetorecht om 
een vals gevoel van nationale soevereiniteit en natio
naal belang te bevredigen. E r staat teveel op het spel 
om deze discussie de overhand te laten nemen. Want 
er zijn wel degelijk grote risico's verbonden met de 
uitkomsten van de IGC voor het draagvlak voor Eu
ropese samenwerking in het algemeen en organisa
ties van de Europese Unie in het bijzonder. De in
steek wordt opnieuw veel te weinig gehinderd door 
inbreng van belangrijke problemen waarmee bur
gers kampen. Maatschappelijke discussie ontbreekt 
vrijwel geheel en de vooronderhandelingen waren, 
naar goede intergouvernementele traditie, besloten. 
Veel informatie is niet naar buiten gekomen. De on
derhandelaars - ministers en staatssecretarissen en 
hun ambtelijke staven - hebben bij gebrek aan ver
antwoordingsplicht ook weinig reden zich op iets an
ders dan op elkaar te oriënteren.

Binnen D66 functioneert een aantal regionale Euro
pese werkgroepen. Op initiatief van de Europa-werk- 
groep Amsterdam is sinds vorig jaar discussie over 
dit onderwerp op gang gekomen. De Amsterdamse 
Europa-werkgroep wil een bijdrage leveren aan 
meer begrip en discussie over Europese integratie op 
lokaal en regionaal niveau. Ju ist op dat niveau zou 
Europa veel meer aandacht moeten krijgen om een
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kans te maken burgers in hun dagelijks leven bij Eu
ropese onderwerpen die hen raken te betrekken. De 
Intergouvernementele Conferentie is daarvoor tege
lijk kans als steen des aanstoots: het besloten en 
niet-democratische karakter van de IGC zou moeten 
veranderen en tegelijk is de IGC een forum dat de 
aandacht kan trekken en mogelijkheden heeft zich 
op voor burgers herkenbare thema's te richten. Maar 
daarvoor is het essentieel dat vanuit de samenleving 
krachtige geluiden ontstaan dat het anders moet.

Tien punten voor burgers
De werkgroep heeft het volgende (niet uitputtende) 
lijstje gemaakt van issues die vanuit lokaal en regio
naal belang met kracht en gedragen door bestuur
ders naar voren zouden moeten worden gebracht:
• Bestrijding van armoede en uitsluiting en voorko

ming van gettovorming in de steden;
• bestrijding van discriminatie;
• presentatie en bevordering van de betrokkenheid 

van burgers op regionaal niveau bij het Europese 
beleid; openbaarheid van bestuur;

• bevordering van de werkgelegenheid, flexibilise
ring van de arbeidsmarkten en het opvangen van 
de sociale gevolgen van meer flexibilisering;

• aandacht voor het sociaal-cultureel beleid en de 
integratie van nieuwkomers en verschillende cul
turen in de regio;

• mogelijkheden om de drugsproblematiek aan te 
pakken vanuit het perspectief van een regionale 
preventie, zorg en overlastbestrijding. Aandacht 
voor de verbetering van sociale veiligheid en het 
aanpakken van grensoverschrijdende criminali
teit waarvan vooral grensregio's en steden last 
hebben.

• directere invloed van de regio's op het tot stand 
komen en de uitvoering van het Europees struc
tuurbeleid en de Europese fondsen;

• ontwikkeling van het (nu vrijwel afwezige) Euro
pese grote-stedenbeleid en bevordering van struc
turele samenwerking; verbetering van de infra
structuur en het sociaal-economische klimaat; be
houd van de interne markt;

• aandacht voor het landbouwbeleid en de platte
landsontwikkeling - beide dienen meer in verhou
ding gebracht te worden met de problematiek van

de steden - en meer aandacht voor het Europese 
natuurbeleid;

• aandacht voor wisselwerking tussen milieubeleid, 
verkeersbeleid en sociaal-economische ontwikke
ling van de regio’s.

Als deze punten meer aandacht krijgen, dan is er 
een kans dat de IGC-onderhandelingen meer door 
een maatschappelijke discussie worden gedragen en 
dat op regionaal en lokaal niveau meer mogelijkhe
den ontstaan om burgers met Europese onderwerpen 
aan te spreken. Het is daarbij niet noodzakelijk dat 
er over al deze onderwerpen verdragswijzigingen 
worden uitonderhandeld. Nodig is wel dat de IGC 
laat zien hoe de onderhandelingen deze problemen 
dichter bij een oplossing brengen.
Het is van belang dat er meer druk ontstaat vanuit 
democratische bestuurslagen die dicht bij de burgers 
staan en vanuit de burgers zélf, uiteraard ook in an
dere lidstaten. Welke locale en regionale bestuurders 
durven het aan hiermee een begin te maken?

Het zijn onderwerpen die allemaal nu al relevant 
zijn op Europees terrein. Meestal kennen zij ook 
grensoverschrijdende aspecten die een oplossingen 
in Europees verband vergen. In een aantal gevallen 
hebben zij ook de aandacht van de IGC. Het zijn ech
ter geen onderwerpen waarvoor nationale (in beslo
tenheid opererende) onderhandelaars vanzelf zullen 
warmlopen. Soms zullen ze irritatie opwekken; soms 
zullen zij als een inbreuk op bureaucratische en 
zorgvuldig gekoesterde diplomatieke structuren wor
den ervaren die niet gediend zouden zijn met publie
ke discussie. En dat is precies het soort ongetwijfeld 
goed bedoelde, maar in zijn effecten voor het draag
vlak van de Europese integratie funeste (intergou
vernementele mentaliteit, waaraan een einde moet 
komen.

Jan Willem Tellegen is lid  van D66, voorzitter van 
de Amsterdamse regionale werkgroep Europa en 
voorzitter van de themagroep Eui'opa van h e t We
tenschappelijk Bureau van D66.

Nederland en de IGC: 

tussen slagvaardigheid en positiebehoud
J.Q .Th.

Met de opening van de IGC op 29 m aart jongstleden 
hebben de lidstaten van de Europese Unie de aftrap 
gegeven voor een ronde van onderhandelingen over 
wijziging van het Europese-Unieverdrag, beter be
kend als het Verdrag van Maastricht. Ingevolge 
art.N van het Unieverdrag heeft deze IGC tot doel 
om dit verdrag te beoordelen op zijn doeltreffendheid 
en de noodzakelijk geachte aanpassingen aan te

Rood

brengen. Maar toetsing is slechts een deel van het 
verhaal. De Europese Unie staat aan de vooravond 
van een grootschalige uitbreiding. N aar verwachting 
zal de Unie zich de komende decennia uitbreiden tot 
een ledental van 25 a 30 landen. Dit vooruitzicht 
roept de aloude vraag op naar de relatie tussen ver
breding en verdieping, van de Europese integratie. 
Kan de Unie uitbreiden zonder wezenlijke
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versterking van haar besluifvormingscapaciteit en 
aanpassing van haar institutionele opzet? Of loopt 
zij dan het risico door het groeiend gewicht van haar 
ledental door het eigen fundament te zakken? Welke 
herzieningen zijn, kortom, nodig wil de Europese 
Unie bij zo'n omvang slagvaardigheid, samenhang 
en legitimiteit kunnen behouden?

Deze laatste vraag vormt in de ogen van de Europe
se Commissie de ultieme inzet van de IGC. Zo 
schrijft de Commissie in haar advies ten behoeve van 
deze onderhandelingen dat 'the 1996 Intergovern- 
mental Conference is probably the last and only op- 
portunity all 15 member states will have to reflect 
together about how the Union is to function in a wi- 
der framework'. De onderwerpen waar het dan om 
gaat, zijn niet gering. De samenstelling van de Euro
pese Commissie, het functioneren van het Raads- 
voorzitterschap, de stemweging bij de meerderheids
besluitvorming en het toepassingsgebied van de una
nimiteitsregel, meer mogelijkheden tot gedifferenti
eerde integratie en de optuiging van de samenwer
king met betrekking tot externe (tweede pijler) en 
interne (derde pijler) veiligheid; het zijn onderwer
pen waarachter fundamentele belangentegenstellin
gen en meningsverschillen tussen de lidstaten schuil 
gaan. Daarbij gaat het dan niet alleen om de klassie
ke tegenstelling tussen supranationaal versus inter
gouvernementeel ingestelde landen. De fricties spit
sen zich ook toe op de relatie tussen grote en kleine 
lidstaten, rijk en arm, 'ins' en 'outs', Atlantisch ge- 
oriënteerden versus continentalen, om slechts enkele 
tinten van het Europese diafragma te noemen.

De Europese waarborg
Voor Nederland staan hier evident grote belangen op 
het spel. De garantie van stabiele exportmarkten en 
vrije toegang tot het economisch achterland is voor 
een handelsnatie een levenszaak. Dat geldt evenzeer 
voor het behoud van veiligheidspolitieke stabiliteit, 
in het bijzonder waar het de betrekkingen tussen de 
grote Europese landen betreft. Reeds lang verkeert 
Nederland niet in de positie om vanuit eigen kracht 
de behartiging van deze belangen te verzekeren. De 
geschiedenis heeft ook geleerd dat een beleid van 
onthouding of neutraliteit onvoldoende garantie 
biedt tot vrijwaring van de nukken en grillen die zo 
kenmerkend zijn voor het Europese statenbestel. 
H et naoorlogse Europese integratieproces heeft een 
uitweg geboden voor dit dilemma tussen machtspoli
tiek en onthouding, d.w.z. het Europese integratie
proces van supranationale snit. Via de doelstelling 
van m arktintegratie biedt het openheid en stabiliteit 
van m arkten die in hoofdzaak toch steeds meer con
tinentaal georinteerd zijn. Het supranationale ele
m ent -in de vorm van overdracht van bevoegdheden 
naar Communautaire instellingen en meerderheids
besluitvorming- betekent dat alle landen, dus klein 
en groot, in gelijke mate aan formele macht inboe
ten. De rechtsorde van het communautaire acquis,

gewaarborgd door het optreden van het Europese 
Hof als laatste geschillenbeslechter, houdt in dat de 
lidstaten dezelfde rechten en plichten hebben en dat 
derhalve de belangenstrijd tot op grote hoogte geob
jectiveerd is. Het beginsel van rechtsgelijkheid bindt 
m.a.w. de grote landen en werpt een dam op tegen 
directoraatvorming. Het supranationale integratie
proces beschermt Nederland, kortom, tegen het 
machtspolitieke spel van de grote landen. In de 
woorden van Scheffer: 'Nederland bedrijft buiten
landse politiek op basis van de veronderstelling dat 
rechtsnormen de machtsverschillen neutralise
ren..'12; een uitspraak die bovenal van toepassing is 
op de Nederlandse Europa-politiek.

Bij dit alles past echter een belangrijke kantteke
ning. Voorzover het Europese integratieproces bij
droeg aan de verwezenlijking van Nederlandse be
langen kan dat niet los worden gezien van de brede
re veiligheidspolitieke constellatie zoals die zich na 
1945 op het Europese continent ontwikkelde. De de
ling van Duitsland, de cocon van de bipolaire tegen
stelling en de Amerikaanse veiligheidsgarantie aan 
West-Europa vormden in belangrijke mate de om
standigheden waaronder de machtspolitieke rivali
teit tussen de grote Europese landen hoe dan ook ge
neutraliseerd kon worden. Daarmee waren ook de 
condities geschapen waaronder het Europese inte
gratieproces kon floreren. M aar hiermee is tevens 
een belangrijke uitzondering op het integratieproces 
geformuleerd: de Atlantische clausulering. De verze
kering van de Westeuropese veiligheid en stabiliteit 
werd aan een buiten-Europese mogendheid overgela
ten, i.c. de Verenigde Staten. Een gang van zaken 
die Nederland, ondanks zijn supranationale oriënta
tie, altijd gesteund heeft. Initiatieven tot eigen West
europese veiligheidspolitieke samenwerking of inte
gratie werden afgehouden om redenen van wantrou
wen, bovenal de vrees voor dominantie door de grote 
lidstaten. Het heeft ertoe geleid dat West-Europa 
zich ontwikkelde tot een veiligheidsgemeenschap 
zonder eigen veiligheidsbeleid.

Verdieping omwille van verbreding 
Vanuit de Nederlandse optiek bezien is, terugkerend 
naar de thematiek van de IGC, behoud van eenheid 
en slagvaardigheid van de Europese Unie van emi
nent belang. Een grootschalige uitbreiding die deze 
kenmerken bedreigt en in desintegratie en verwate
ring resulteert, vormt een directe bedreiging voor 
het belang bij rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, 
schept ruimte voor machtspolitieke rivaliteit en di
rectoraatvorming en ondermijnt de vrije toegang tot 
het economisch achterland. Dit belang van behoud 
van de supranationale methode krijgt extra accent 
waar iedere uitbreiding een relatief verlies aan Ne
derlandse positie en zeggenschap binnen de Europe
se Unie betekent. In deze optiek mag uitbreiding dan 
ook pas plaatsvinden na een verdieping van het Eu
ropese integratieproces, opdat zo eenheid en

12 . P. Scheffer, Machtsverschil en rechtqeliikheid in de Europese Unie. Den Haag, WRR (werkdocumenten W86), 1995,
p.45.
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slagvaardigheid verzekerd zijn. Dat is de opvatting 
van de regering, die in een van haar voorbereidende 
notities voor de IGC schrijft, dat zij van mening is 
dat de toetreding van nieuwe lidstaten 'vooraf dient 
te worden gegaan door een fundamentele hervor
ming' van de instellingen van de Europese Unie.13

Deze uitspraak mag dan helder zijn, zij is er niet 
minder problematisch om. De wassende stroom aan
vragen voor lidmaatschap van de Unie is immers een 
direct gevolg van de ingrijpende transformatie op 
het Europese continent in de periode 1989-1991: kort 
gezegd, de teloorgang van het bipolaire stelsel. Deze 
ingrijpende 'systemtransformatie' heeft de machtspo
litieke context waarbinnen het Europese integratie
proces zich afspeelt fundamenteel gewijzigd. Deze 
wijziging heeft niet in de laatste plaats gevolg voor 
de veronderstellingen die aan het Nederlandse Euro- 
pa-beleid van oudsher ten grondslag lagen.

Ten eerste is door het einde van de Koude Oorlog het 
veiligheidsbeleid nadrukkelijker een zaak voor de 
Europeanen zelf geworden. De Verenigde Staten ne
men, nu de massale dreiging van de Sovjetunie is 
verdwenen, meer afstand in acht en eisen dat de 
Westeuropeanen in ruil voor resterende Amerikaan
se betrokkenheid zelf een grotere verantwoordelijk
heid nemen voor de eigen veiligheid en stabiliteit. De 
klassieke scheiding tussen veiligheid en economie is 
als gevolg hiervan niet langer te handhaven. De af
nemende betrokkenheid van de VS heeft, ten twee
de, vooral de grote Europese landen de ruimte gebo
den hun eigen veiligheidspolitieke belangen sterker 
te projecteren; een handelswijze waartoe het spec
trum  van instabiliteit, onzekerheid en crises in de 
periferie van de Unie alle gelegenheid biedt. In sa
menhang met de Duitse eenwording heeft dit, ten 
derde, tot gevolg dat de machtsfactor, en daarmee 
verschillen in macht, weer van betekenis is gewor
den, al was het maar in reactie op de veiligheidspoli
tieke uitdaging. En, tenslotte, een grootschalige uit
breiding van de Unie belooft een verdere toename 
van de politieke en culturele diversiteit en van eco
nomische divergentie. Bij toenemende heterogeniteit 
zal het nog moeilijk worden dit gezelschap onder een 
noemer te verenigen.

Al deze ontwikkelingen pleiten op het eerste gezicht 
voor een versterking en verdieping van het integra
tieproces; dit teneinde de EU een eigen veiligheids
politieke dimensie te verschaffen, Duitsland verder 
'in te bedden' in een supranationale structuur en al
dus vrees voor Duits solo-optreden bij de partners 
weg te nemen, en eenheid, rechtsgelijkheid en slag
vaardigheid binnen de Unie blijvend te verzekeren. 
Tegelijkertijd impliceren de veiligheidspolitieke 
kwestie, het aan de oppervlakte treden van de 
machtsfactor, en de toenemende heterogeniteit dat

het moeilijker is geworden om op supranationale wij
ze aan de behoefte tot verdere integratie te voldoen.

H et einde van de supranationale weg?
De veranderde context van het Europese integratie
proces plaatst Nederland in zijn Europa-beleid voor 
een aantal cruciale vragen en dilemma's. De eerste 
vraag betreft de Nederlandse veiligheidspolitieke 
oriëntatie. Met het einde van de Koude Oorlog is, in 
ieder geval in de Amerikaanse perceptie, in belang
rijke mate de ratio achter de Atlantische clausule
ring verdwenen. Het door een gemeenschappelijke 
dreiging verzekerde gemeenschappelijke veiligheids
belang heeft plaatsgemaakt voor divergerende veilig
heidsbelangen tussen de VS en West-Europa, waar
bij het evident is dat resterende Amerikaanse veilig
heidspolitieke betrokkenheid een grotere Europese 
inspanning ten behoeve van de eigen veiligheid en 
stabiliteit vereist. Die weg heeft Nederland nooit wil
len inslaan. Angst voor directoraatvorming door de 
groten en onvoldoende vertrouwen in Europese vei
ligheidsgaranties vormden hiervan de oorzaak. Deze 
anti-continentale houding kon men zich permitteren, 
zolang de Atlantische clausulering onbetwist was. 
Nu echter lijkt Nederland veeleer voor de keuze te 
staan tussen een beleid van onthouding enerzijds en 
een ommekeer in de richting van grotere Europese 
veiligheidspolitieke samenwerking anderzijds.14

De tweede vraag heeft betrekking op de klassieke 
verhouding tussen verbreding en verdieping van het 
Europese integratieproces. De Nederlandse leer is 
dat verdieping aan verbreding vooraf dient te gaan. 
In de praktijk is Nederland daar uiterst pragmatisch 
mee omgegaan, zeker waar het de aanpassing van de 
besluitvormingsmechanismes betreft. Feitelijk heb
ben alle uitbreidingen plaatsgevonden op basis van 
extrapolatie van de bestaande institutionele structu
ren. Bij een zo grootschalige uitbreiding als nu voor
zien vormt toepassing van deze methode een garan
tie voor verlamming van het besluitvormingsproces; 
dat, in ieder geval, is de visie van de Nederlandse re
gering en van de Europese Commissie. De vrees is 
zelfs dat bij uitblijven van een prealabele hervor- 
ming/verdieping fragmentatie en desintegratie zul
len intreden. Dat vooruitzicht leidt tot de vraag of 
Nederland in dit geval een vergaande institutionele 
hervorming van de Unie als conditio sine qua non 
voor uitbreiding stelt. Deze eis moet dan wel worden 
afgewogen tegen druk van Oosteuropese en Duitse 
kant, waar snelle toetreding tot de Unie als een bij
drage wordt gezien aan de veiligheidspolitieke en 
maatschappelijke stabilisering van het Oosten van 
Europa.

Maar juist de veronderstelde noodzaak tot institutio
nele hervorming plaatst Nederland, ten derde, voor 
het dilemma tussen enerzijds de wens om (omwille

13 . Ministerie van Buitenlandse Zaken, Uitbreiding van de Europese Unie: mogelijkheden en knelpunten. Den Haag, 
1994, p.24.
14 .Zie voor de Nederlandse positie inzake het Europese veiligheidsbeleid en de voorwaarden voor participatie in dit 
beleid: J.Q.Th. Rood, 'Nederland en het GBVB: "living in a fantasy world'". In: Atlantisch perspectief, zomer 1996.
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van belangenbehartiging) het eigen gewicht binnen 
de Europese besluitvorming te maximaliseren en an
derzijds de slagvaardig van de Europese Unie te ver
groten. Deze spanning tussen positiebehoud en effec
tiviteit zal scherp aan de oppervlakte komen als de 
voorwaarde van een aan uitbreiding voorafgaande 
fundamentele institutionele hervorming van de Unie 
serieus genomen wordt. Dan immers komen met het 
oog op behoud van slagvaardigheid de Nederlandse 
participatie in Commissie en Raadsvoorzitterschap, 
het toepassingsgebied van de unanimiteitsregel en 
de stemweging bij de meerderheidsbesluitvorming, 
en daarmee de Nederlandse positie binnen het Com
m unautaire bouwwerk, aan de orde.

Deze materie is extra gevoelig omdat zij verbonden 
is met, ten vierde, de verhouding tussen grote en 
kleine lidstaten. Deze verhouding wordt nu geken
merkt door asymmetrie in die zin dat de kleine lid
staten relatief oververtegenwoordigd zijn binnen de 
besluitvormingssystematiek. Dit geldt in het bijzon
der voor de gekwalificeerde meerderheidsregel, waar 
Duitsland met 80 miljoen inwoners 10 stemmen 
heeft en Luxemburg aan 400.000 inwoners voldoen
de heeft voor 2 stemmen. Deze asymmetrie voorkomt 
een dictaat van de groten en stemt daarmee overeen 
met het Nederlandse belang bij gelijkwaardigheid 
als uitgangspunt voor de Europese besluitvorming. 
Dit belang komt echter onder toenemende druk te 
staan van de grote lidstaten die in antwoord op de 
machtspolitieke verschuivingen op het Europese 
continent grotere zeggenschap willen over het Euro
pese integratieproces, in het bijzonder de veiligheids
politieke dimensie, en derhalve meer erkenning 
wensen van hun status. Hun positie dreigt boven
dien bij ongewijzigd beleid verder af te kalven als ge
volg van de komende uitbreiding van de Unie, die af
gezien van Polen uit alleen kleine lidstaten zal be
staan. De vraag is derhalve of Nederland in het ka
der van de institutionele hervormingen bereid is om 
grotere machtsverschillen ten gunste van de grote 
lidstaten te aanvaarden en hen derhalve een meer 
geprononceerde positie te geven binnen de Unie (bij
voorbeeld voorzitterschap, stemweging). Het dilem
ma hierbij is dat Nederland enerzijds een groot be
lang heeft bij blijvende betrokkenheid van deze lid
staten (Duitsland en Frankrijk in het bijzonder) bij 
het integratieproces, maar Nederland anderzijds al
tijd zeer huiverig is geweest voor directoraatvorming 
door de groten.

H et vijfde vraagstuk heeft betrekking op de span
kracht van het integratieproces. De rek van de Euro
pese Unie zal bij uitbreiding zwaar op de proef wor
den gesteld. Als gevolg van de toestroom van nieuwe 
leden zullen de economische verschillen toenemen. 
De politieke en culturele diversiteit zal groter wor
den. De Unie zal kortom een heterogener gezelschap 
zijn, waarin nog grotere verschillen van opvatting 
zullen heersen over tempo en (in-)richting van het 
integratieproces. De klassieke visie dat alle deelne
mers onder dezelfde noemer in de Unie participeren

zal onder deze omstandigheden niet zijn vol te hou
den. Dit leidt tot de noodzaak van differentiatie in 
tempo van integratie overeenkomstig de wensen en 
mogelijkheden van individuele landen als uitweg uit 
de volledige verlamming. Voor Nederland biedt ge
differentieerde integratie bovendien de mogelijkheid 
om een deel van het relatieve positieverlies dat eigen 
is aan uitbreiding, te compenseren door zich te voe
gen bij het selecte gezelschap met het hoogste inte- 
gratietempo. Aansluiting bij een kopgroep van lan
den brengt echter ook het gevaar mee van een nog 
nadrukkelijker onderschikking aan de wensen van 
enkele grotere lidstaten. Tevens heeft juist Neder
land gelet op zijn economische positie een groot be
lang bij handhaving van het ’acquis' over een zo 
groot mogelijk aantal lidstaten. Dat zou als gevolg 
van meersnelheden-integratie in het gedrang kun
nen komen. Erger, een meersnelheden-scenario zou 
bij onvoldoende controle de opmaat kunnen vormen 
tot een desintegratie van de Unie.

Deze overwegingen leiden tot de vraag welke met 
het oog op de behartiging van het Nederlandse be
lang binnen het Europese integratieproces de opti
male strategie vormt, in het bijzonder in de keuze 
van partners. Het uitgangspunt daarbij is altijd ge
weest dat dat belang gediend was met voortgaande 
supranationale integratie, waarbij de Europese in
stellingen het richtpunt vormden voor het Neder
landse vraaggedrag. Deze weg stuit in toenemende 
mate op de druk tot erkenning van machtsverschil
len en de groeiende verscheidenheid van het Europe
se gezelschap. Moet Nederland in reactie hierop tot 
verandering van oriëntatie besluiten? Deze verande
ring kan verschillende vormen aannemen. Een be
leid van ’bandwagoning' door speciale bilaterale rela
ties aan te gaan met Duitsland of door tegen de 
Frans-Duitse as aan te schurken is een mogelijk
heid, die tegelijkertijd de vraag oproept naar de zelf
standigheid en eigen aard van het Nederlands bui
tenlands beleid. Een andere optie is om de onderhan
delingspositie te versterken via nauwere samenwer
king met de BENELUX-partners. Ook kan de vraag 
gesteld worden of de veelvormigheid van het Europe
se integratieproces niet veeleer dwingt tot een beleid 
van wisselende coalities, waarbij de partnerkeuze 
wordt opgelegd door het onderwerp in kwestie.

Nederland staat, kortom, in zijn Europa-beleid voor 
een aantal fundamentele vragen die deels het karak
ter van een dilemma hebben: d.w.z. iedere keuze 
heeft een prijs. Deze vragen spelen expliciet dan wel 
impliciet tijdens de lopende IGC en vormen in ieder 
geval het politieke kader waarbinnen deze IGC zich 
afspeelt. Het antwoord op deze vragen zal niet in de 
laatste plaats afhangen van de Nederlandse ambitie 
om nog een eigen buitenlands beleid te voeren.

Dr. J. Q. Th. Rood is  plaatsvervangend hoofd van de 
afdeling onderzoek van h e t Nederlands In stitu u t 
voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' te 
Den Haag.
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A Europe for everybody ... not just for politicians
Stephen Woodward

Let's be realistic. The European Union is unpopular. 
People in Europe look at the problems they have - 
unemployment, pollution, war, discrimination - and 
they think tha t the European Union is not helping to 
solve them. And they are angry. They are right to be 
angry. And we should understand tha t anger.

The people of Europe are being let down by the poli
ticians that govern them. The EU does not seem to 
be helping. But in the Young European Federalists 
(JEF), we realise tha t the EU is unpopular not be- 
cause it is a bad idea, but because it is a good idea 
being done badly. It has done a great deal for its citi- 
zens, even if they do not realise it. But it can and 
should do much, much more. That is what the 1996 
IGC is all about. When the representatives of the 15 
national governments gather together, they should 
realise tha t they have the future of the whole of Eu
rope in their hands. They should use it carefully. 
The future of the countries of central and eastern 
Europe lies in joining the EU. The 20 million unem- 
ployed in the EU will only find new jobs if the EU 
takes action to help them. The minority groups 
within the EU will only find protection if national 
discrimination is abolished and replaced by equality 
and tolerance. Citizens will only respect political in- 
stitutions tha t they themselves can understand and 
control.

These are the challenges that the IGC must face up 
to. National governments must find answers to these 
or fail. The answers proposed by JEF are very sim- 
ple. They can be summed up in one word: democra- 
cy. All this is very well, but you are entitled to ask 
why JEF is making such a fuss. Why is it mobilising 
thousands of young people all over Europe - from 
Hammerfest in northern Norway to Nicosia in Cy
prus, from Lanzarote in the Canary Islands to Novo- 
sibirsk in Siberia- to demand democracy. After all, 
the fifteen EU member states are democracies them
selves, already. What is the problem?

The problem is in the origins of the European Union 
itself. It began as a diplomatic club, with six member 
states. The governments of those member states met 
in secret and all had vetoes on all the decisions ta
ken. And it suited them very nicely. But since then, 
things have changed. The EU has more than six 
member states. It has fifteen now, and it might dou
blé in the next twenty years. Persuading none of 
them to veto a majority decision is hard enough now: 
it will become impossible once the new member sta
tes in central and eastern Europe have joined. Also, 
the functions of the EU have changed. More and mo
re, it deals with matters that affect people in their 
everyday lives. And those people have a right to 
know how those decisions are taken and have an in
put into what those decisions are.

The secretive, diplomatic method, in which votes and 
minutes of the Council of Ministers are not publis- 
hed and in which the view of the European Parlia- 
ment can be ignored, is getting more and more unpo
pular. JEF believes tha t the European Commission 
should become the executive arm for all areas of EU 
activity, and should be elected by and accountable to 
the European Parliament. The Council of Ministers 
should meet in public and vote by majority; the Eu
ropean Parliament should have the final say on all 
legislation; every decision of the EU should be sub
ject to the jurisdiction of the European Court of Jus- 
tice. In short, diplomacy m ust be replaced by demo
cracy. The arguments of JEF can be reduced to just 
six short words. But, whenever anyone makes a poli
tical proposal, it is always worth looking at who 
would lose out as a result. That can teil you a lot 
about the proposal itself. So, if JEF's proposals were 
to be introduced, who loses? The politicians who run 
the national governments, that's who. The un- 
controlled collusion of diplomats, technocrats and 
bureaucrats, that meets in Brussels and shapes our 
lives. These people dominate the European political 
scene, but are rarely accountable to the European 
people for what they do in our name. And they are 
fighting back. They see the threat tha t JE F’s ideas 
pose to their comfortable lifestyle, to their effortless 
of control of the way we live now. They are happy 
with the status quo: they want no change. They ma- 
ke all sorts of false claims about the federalists. We 
would centralise decision-making. But no-one is mo
re committed to decentralisation than the federa
lists. We would destroy democracy. But no-one is mo
re committed to democracy than the federalists. We 
would end the independence of our national states. 
But no-one is more committed to cultural diversity 
than the federalists.

The arguments against us just don't stack up. For in 
the end, our vision of Europe will win through. A 
Europe where people can take the decisions tha t af
fect them and where decision-makers are accounta
ble for their actions. A Europe where people work to
gether, regardless of their social background or eth- 
nic origins. A Europe where the threat of war or op- 
pression is lifted from the whole of the continent.

A Europe of transparency, solidarity and peace. And 
if, after reading this article, you remember only one 
thing, you must remember this. JEF is not just in fa- 
vour of uniting Europe, but of uniting all Europeans. 
A Europe for everybody, not just for politicians.
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Europa moet terug naar de kerntaken
Ir. L. van der Waal

De nieuwe situatie, die sinds het einde van de Koude 
Oorlog in Europa is ontstaan, maakt een grondige 
herziening van het Verdrag van Maastricht noodza
kelijk. Met het verdwijnen van het Ijzeren Gordijn 
in 1989 is Oost-Europa voor het Westen opengegaan. 
De voormalige Warschaupactlanden zoeken aanslui
ting bij de Europese Unie (EU), Daarmee plaatsen zij 
de landen van Europa voor de vraag op welke wijze 
de EU meer landen kan opnemen en tegelijkertijd ef
fectief kan blijven functioneren. De Eurofractie 
SGP/GPV/RPF is van mening dat een verdere uit
breiding van de Unie een nieuwe opzet van de Euro
pese samenwerking nodig maakt. Het lang gekoes
terde ideaal van een Europese federatie is niet lan
ger een realistische optie.

U itbreiding verdient prioriteit
De Eurofractie is van mening dat uitbreiding van de 
EU richting Midden- en Oost-Europa om verschillen
de redenen een prioritaire doelstelling van de lidsta
ten van de EU moet zijn.
Nu de kunstmatige politieke tweedeling, die Oost en 
West tijdens de Koude Oorlog verdeeld hield, is op
geheven, heeft de EU de plicht om ook de economi
sche tweedeling van het Europese continent onge
daan te maken. Daarnaast kan door toetreding tot 
de EU het uitbreken van regionale conflicten worden 
tegengegaan. Door het uiteenvallen van het War
schaupact is in het oosten van Europa immers een 
instabiele situatie ontstaan, waarin gemakkelijk 
agressief nationalisme kan opleven. Het vooruitzicht 
van toetreding biedt aan de nog jonge Oost-Europese 
democratieën ook een duidelijke ontwikkelingsrich
ting waardoor wordt voorkomen dat tussen West-Eu- 
ropa en Rusland opnieuw autoritair geregeerde sta
ten ontstaan.
De mogelijkheid van toetreding zal voor iedere kan- 
didaat-lidstaat afzonderlijk moeten worden bezien. 
Het is onmogelijk van toetredende landen te verlan
gen dat zij na toetreding volledig gaan participeren 
in alle Europese beleidsterreinen en alle communau
taire regelgeving kunnen overnemen. Volledige deel
name aan de interne markt moet wel het einddoel 
zijn. Bovendien zullen nieuwe toetreders een parle- 
mentair-democratisch systeem moeten kennen, met 
voldoende waarborgen voor de bescherming van de 
minderheden en een redelijk functionerende sociale 
markteconomie. Wat de begrenzing van Europa be
treft zal de EU zich moeten richten op die landen die 
tot het Europese cultuurgebied horen.

V erdrag van M aastricht
Al tijdens de onderhandelingen over het Verdrag 
van M aastricht eind 1991 diende het uitbreidings
vraagstuk zich aan. In het uiteindelijke resultaat is 
echter nauwelijks rekening gehouden met de veran
deringen die zich op de kaart van Europa in 1989

hadden voorgedaan. Het Verdrag betekende een ver
dere voortgang op de weg van centralisatie van de 
Europese besluitvorming. Het aantal beleidsterrei
nen van het Europese bestuur werd uitgebreid op 
gebieden als onderwijs, cultuur en volksgezondheid. 
Ook het Europees Parlem ent (EP) kreeg meer be
voegdheden. Met name het besluit om een Economi
sche en Monetaire Unie (EMU) op te zetten en nau
wer te gaan samenwerken op de terreinen van de 
buitenlandse politiek, defensie, justitie en binnen
landse zaken gaf het streven naar integratie een 
nieuwe impuls. Het uitbreidingsvraagstuk werd 
uitgesteld.
Dat mag op de Intergouvernementele Conferentie 
(IGC), die op 29 m aart in Turijn van start ging en 
waarop het Verdrag van M aastricht wordt herzien, 
niet weer gebeuren. Bij de herziening van het Ver
drag op de IGC dient uitbreiding prioriteit te krijgen 
boven verdere integratie. Gezien de verschillen van 
opvatting tussen de lidstaten over de toekomst van 
de Europese integratie, bestaat echter het risico dat 
de IGC slechts tot een aantal kleine wijzigingen in 
het Verdrag zal leiden. Dat zou zeer onbevredigend 
zijn. Volgens de Eurofractie SGP/GPV/RPF moet de 
nieuwe geografische situatie van Europa worden 
aangegrepen om bij de uitbreiding het tot nu toe na
gestreefde model van een centraal geregeerde Unie 
te veranderen in een gedecentraliseerde Unie van 
Europese staten.

Grenzen aan verdieping van de in tegratie 
Verdere integratie van Europa is, bij uitbreiding van 
het aantal lidstaten, om verschillende redenen im
mers geen realistische optie. De structuren die voor 
de oorspronkelijke zes lidstaten zijn opgezet en later 
verder zijn ontwikkeld, geven in de huidige Unie van 
15 lidstaten al problemen. Nu al lopen de opvattin
gen tussen de lidstaten vaak ver uiteen. Bij uitbrei
ding zal dit verschijnsel alleen m aar toenemen. Het 
grotere aantal lidstaten en de toenemende verschei
denheid in grootte, welvaart, cultuur en staatkundi
ge tradities zullen het steeds moeilijker maken om 
op de vele terreinen waarop de Unie zich thans be
weegt tot gemeenschappelijke besluiten te komen. 
Regelmatig blijkt dat lidstaten, vanwege nationale 
belangen, nalatig zijn bij het uitvoeren van besluiten 
die op Europees niveau zijn genomen. Italië weiger
de bijvoorbeeld de Europese regelgeving over de su
perheffing toe te passen. Bij invoering van meer be
sluitvorming bij meerderheid van stemmen in plaats 
van unanimiteit zal dit verschijnsel toenemen. Het 
zal dan immers nog vaker voorkomen dat landen bij 
meerderheidsbesluitvorming overstemd worden. 
Daar komt bij dat een aantal beleidsterreinen tot de 
vitale functies van een zelfstandige natie behoren. 
Te denken is aan de buitenlandse politiek, de finan
ciën van de EU en verdragswijzigingen.
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Deze komen voor meerderheidsbeslissingen niet in 
aanmerking. Besluiten op dergelijke terreinen moe
ten door overleg en overtuiging tot stand komen.
Ook de democratische controle op de besluitvorming 
stelt grenzen aan de mate van integratie. Door 
steeds meer besluitvormende bevoegdheden aan de 
Europese instellingen te geven, lijkt het democra
tisch tekort te worden opgelost. Maar tegelijkertijd 
zal de Europese politiek steeds verder van de natio
nale parlementen en de lidstaten verwijderd raken. 
Daarmee zal de afstand tussen burger en bestuur 
groter worden en een niet minder ernstig democra
tisch tekort ontstaan. Het functioneren van de parle
mentaire democratie op nationaal niveau wordt dan 
verzwakt, evenals de legitimiteit van het EU-optre- 
den. Het is moeilijk voor te stellen hoe de EU voor 20 
of meer landen als een samenhangende democratie 
met voldoende sociale en juridische bescherming kan 
functioneren. Staatkundige en politieke verschillen 
tussen de diverse landen moeten als gegevenheid 
worden gerespecteerd. Daarom zal de EU zich beper
kingen op moeten leggen.

Principiële overwegingen
SGP, GPV en RPF koesteren niet alleen bestuurlijke 
bezwaren tegen het streven naar verdere eenwor
ding van Europa. Zij zijn met name beducht voor het 
streven naar vorming van een politieke en economi
sche grootmacht die kan concurreren met de Vere
nigde Staten en Japan en waarin machtsstreven en 
materialisme de drijvende krachten zijn.
Volgens de bijbelse visie leeft de mens in een gebro
ken wereld die wordt beheerst door de machten van 
het kwaad en de zonde. Het vermogen van de mens 
om blijvende vrede en eensgezindheid in deze wereld 
te vestigen, wordt door de Bijbel gerelativeerd. Dat 
stemt terughoudend tegenover het opzetten van gro
te internationale organisaties die voortkomen uit het 
vertrouwen op die wijze een betere wereld te kunnen 
bouwen. Macht moet volgens de protestants-christe- 
lijke levensovertuiging met voldoende controle zijn 
omgeven om misbruik te voorkomen. Daarom wordt 
de voorkeur gegeven aan vormen van internationale 
samenwerking waarin de soevereiniteit van staten 
niet nodeloos wordt uitgehold en misbruik van 
staatsmacht kan worden voorkomen.
Daarom wordt in Europees verband met overtuiging 
gekozen vóór samenwerking, maar tegen eenwor
ding. De beide wereldoorlogen van deze eeuw hebben 
aangetoond op welke schaal mensen tot vernietiging 
en verwoesting in staat zijn. Door de samenwerking 
tussen de Europese landen kan geweld en agressie 
beteugeld worden en wordt de politieke stabiliteit in 
Europa bevorderd. Op deze wijze kan ook internatio
naal worden gewerkt aan publieke gerechtigheid, 
een leidend beginsel in de christelijke politiek. Bo
vendien kunnen de klassieke christelijke normen en 
waarden, die de West-Europese cultuur eeuwenlang 
hebben gestempeld het beste gewaarborgd worden 
door samenwerking tussen staten die hun zelfstan
digheid geheel behouden.

Concentratie van machtsmiddelen in Brussel kan 
gemakkelijk tot spanningen tussen de lidstaten lei
den.

Een EU m et beperktere ambities 
De taak waarvoor de lidstaten van de EU op de IGC 
staan is tot een Unie-structuur te komen waarmee, 
ook na uitbreiding, de grote gemeenschappelijke pro
blemen zoals milieuvervuiling en criminaliteit, goed 
kunnen worden aangepakt. Zoals in het voorafgaan
de is aangegeven, is de Eurofractie SGP/GPV/RPF 
van mening dat een samenwerkingsverband van 
zelfstandige lidstaten de meest aangewezen struc
tuu r vormt om deze problemen gezamenlijk aan te 
pakken. De EU moet zich concentreren op de wezen
lijke Europese taken, zodat meer ruimte aan de lid
staten gelaten wordt voor nationaal beleid.
Concreet betekent dat, dat de EU moet worden opge
bouwd rond het gemeenschappelijke beleid van de 
interne markt - met vrij verkeer van personen, goe
deren, diensten en kapitaal - en een aantal nauw 
daarmee verbonden beleidsterreinen, zoals het inter
nationaal vervoer, het milieubeleid, het externe han
delsbeleid en delen van ontwikkelingssamenwer
king. Op andere gebieden, zoals werkgelegenheid, 
cultuur, onderwijs, taal, sociale zekerheid, volksge
zondheid, binnenlands bestuur, justitie, buitenlands 
beleid, defensie, ontwikkelingssamenwerking en fis
caal en monetair beleid blijven de lidstaten bevoegd. 
Van groot belang is dat de beleidsterreinen die bij 
uitstek bepalend zijn voor de soevereiniteit en het ei
gen karakter van de lidstaten op deze wijze tot de 
nationale bevoegdheden blijven horen.
Deze vorm van samenwerking laat voor individuele 
lidstaten de mogelijkheid open om op gebieden die 
buiten de bevoegdhedensfeer van de Unie vallen 
nauwer samen te werken. Dat kan leiden tot varia
bele vormen van samenwerking. Een voorbeeld van 
samenwerking buiten EU-verband is de Raad van 
Europa in Straatsburg, waarin een groot aantal sta
ten samenwerken op het terrein van de cultuur en 
de bescherming van mensenrechten.
Het streven naar een monetaire unie past niet in het 
door de Eurofractie SGP/GPV/RPF voorgesteld EU- 
model. De EMU vormt een ingrijpende stap in de 
richting van politieke eenwording van de EU. Boven
dien werpt de vorming van een EMU een forse drem
pel op voor toetreding van de Midden- en Oost-Euro- 
pese landen tot de Unie. Stabiele wisselkoersverhou
dingen tussen de lidstaten zijn van groot belang, 
maar daarvoor is geen EMU vereist. Het is beter om 
lidstaten op vrijwillige wijze te laten toetreden tot 
bijvoorbeeld een D-Markzone, waarin de lidstaten de 
controle over het eigen monetaire beleid houden. 
Ook de op zich noodzakelijke samenwerking op het 
gebied van justitie dient als een vitaal nationaal be
leidsterrein intergouvernementeel van opzet te blij
ven en los van het Verdrag plaats te vinden.
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Buitenlands- en veiligheidsbeleid
In het Verdrag van Maastricht wordt ambitieus aan- 
gekondigd dat de lidstaten van de EU een gemeen
schappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) 
voeren. De ervaringen die op dit terrein sinds de tot
standkoming van het Verdrag zijn opgedaan, zijn 
echter teleurstellend. Zowel in de Golfoorlog, als in 
ex-Joegoslavië en Rwanda was het optreden van de 
Unie zwak. Wel werden allerlei initiatieven geno
men, m aar als het op daden aan kwam moesten de 
VS en de NAVO er aan te pas komen. Inmiddels is 
verbetering van het buitenlands-politieke optreden 
van de EU een belangrijk agendapunt op de IGC. 
Voorstanders van een verenigd Europa wijten het 
gebrekkige optreden met name aan de unanimiteits
regel die op dit terrein geldt. Zolang besluiten bij 
unanimiteit van stemmen moeten worden genomen, 
komt er moeilijk een gemeenschappelijk beleid tot 
stand, aldus hun stelling. Alleen door bij meerder
heid te gaan besluiten, kan de onmacht van de Unie 
op dit terrein worden doorbroken. Volgens de Eu- 
rofractie SGP/GPV/RPF zal dit voorstel niet tot een 
verbetering van het GBVB leiden. Buitenlandse poli
tiek is nu eenmaal een bevoegdheid die lidstaten 
graag voor zichzelf houden. De belangen op dit ter
rein lopen vaak ver uiteen. Ook bestaat er verschil 
tussen de Scandinavische landen, die zich neutraal 
opstellen, en andere lidstaten die veel belang hech
ten aan de atlantische band tussen Europa en de VS. 
Zolang er geen politieke overeenstemming bestaat 
over de doelstellingen van de buitenlandse politiek, 
zal ook invoering van meerderheidsbesluitvorming 
de werking van het GBVB niet verbeteren.
Het is dan ook beter dat de lidstaten op basis van 
vrijwilligheid samenwerken in een los van de EU 
staand verband. Op die manier wordt de EU niet 
met de buitenlands-politieke samenwerking belast, 
terwijl de samenhang in Europa wel wordt 
bevorderd.

Militair zal alleen gezamenlijk moeten worden opge
treden in NAVO-verband. Deze organisatie is van 
onschatbare waarde geweest voor West-Europa. 
Hoewel de landen van Europa een grotere eigen vei- 
ligheidsbijdrage moeten gaan leveren, zal de Ameri
kaanse betrokkenheid ook in de toekomst van we
zenlijk belang blijven. Het voeren van een Europese 
veiligheidspolitiek dient dan ook geen taak van de 
Unie te zijn, maar een taak van de NAVO alleen te 
blijven.

Samenvatting
Op de IGC moet gestreefd worden naar een EU van 
nationale staten met een aanzienlijk beperkter ta
kenpakket. Op Europees niveau zal alleen over de 
wezenlijke taken moeten worden beslist. Daardoor 
ontstaat een vorm van Europese samenwerking, die 
met een aantal nieuwe lidstaten kan worden uitge
breid en waarmee op een goede manier de belang
rijkste gemeenschappelijke problemen kunnen wor
den aangepakt. Door de EU te beperken tot de com
munautaire samenwerking op economisch gebied 
wordt de structuur van de Unie overzichtelijker, de 
administratieve last voor de Europese instellingen 
minder. De burger zal zich ook meer aangesproken 
voelen door een Europees bestuur dat kan laten zien 
dat het een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte 
van nationaal beleid.

Ir. L. van der Waal is  lid  van h e t Europees Parle
m ent nam ens SGP, GPV en RPF.

Europa op een kruispunt
HanjaR.H, Maij-Weggen

Eind m aart begon in Turijn de zogenaamde Inter
gouvernementele Conferentie (IGC) over de toe
komst van Europa. In deze conferentie wordt nage
gaan wat er moet worden aangepast in het Verdrag 
van M aastricht om onder andere de Unie geschikt te 
maken voor de toetreding van een aantal Centraal 
en Oost-Europese landen.

De wens van een aantal Centraal en Oost-Europese 
landen om tot de Europese Unie toe te treden is ont
staan na het vallen van de Berlijnse m uur en de 
daaropvolgende ineenstorting van de Sovjet Unie. 
Deze landen zoeken een nieuwe ideologische paraplu 
die past bij hun jonge democratieën. Ook zoeken zij 
meer zekerheid voor het behoud van vrede en stabili
teit in hun regio. Bovendien willen ze een snelle in
tegratie in de open m arkt van het welvarende

West-Europa. De Europese Unie beantwoordt aan al
le drie die wensen. Toetreding van een aantal van 
deze landen is echter ook gunstig voor de Unie zelf. 
Het is goed voor de politieke stabiliteit in heel Euro
pa en het vergroot de Europese m arkt van circa 360 
miljoen naar circa 500 miljoen mensen.

Ook zonder deze aanstaande toetredingen is het ech
ter nodig om de Europese Verdragen onder de loep te 
nemen. Het bestaande Europese beleid werkt niet 
goed en ook de werkwijze van de Europese instellin
gen is niet meer aangepast aan de huidige omvang 
van taken en aan het huidige aantal Lidstaten. Het 
Europese huis, ooit gebouwd voor 6 familieleden, is 
aan een flinke verbouwing toe. Nu al met 15 Lidsta
ten, straks zeker met 20 a 25 lidstaten.
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Wat zijn nu de belangrijkste tekortkomingen van de 
huidige Unie? Voor wie goed naar de burgers luistert 
is het niet zo moeilijk om een globale analyse te ma
ken. Veel van de kritiek van de burgers op het func
tioneren van de Europese Unie is namelijk juist. Wat 
zijn de belangrijkste kritiekpunten? Ik geef er enkele 
weer:
* In het Verdrag van M aastricht wordt gesproken 

over de ‘Burgers van de Unie', maar bijna nie
mand weet wat dat eigenlijk inhoudt.

* Een tweede kritiekpunt is dat de Unie te bureau
cratisch, te technocratisch en veel te gesloten is. 
E r is dringend behoefte aan meer openheid en 
transparantie.

* Ook werken de instellingen van de Unie (Raad, 
Commissie en Parlement) niet echt democratisch. 
De besluitvorming is gecompliceerd en werkt blok
kades in de hand en het Europees Parlement, 
rechtstreeks gekozen door de burgers, heeft te 
weinig democratische macht.

* En dan, de belangrijkste politieke problemen die 
niet meer nationaal kunnen worden opgelost en 
die eigenlijk op Europees niveau zouden moeten 
worden aangepakt, worden onvoldoende door de 
Unie ter hand genomen. Het gaat dan om de aan
pak van de werkloosheid, om de aanpak van 
grensoverschijdende milieuproblemen, om de aan
pak van de internationale criminaliteit en om, in
dien nodig, een gezamenlijke aanpak van de bui
tenlandse politiek. Burgers zien hoe zwak Europa 
heeft gereageerd op de crisis in Joegoslavië.

Er is dus veel kritiek op Europa en er moet dus een 
aantal zaken veranderd worden om die Europese 
Unie uit het slop te halen, zeker wanneer we in de 
komende jaren een aantal landen uit Centraal en 
Oost-Europa toe willen laten. Het is de taak van de 
IGC om oplossingen aan te dragen voor deze proble
men en de Europese Verdragen zo aan te passen dat 
Europa weer beter gaat functioneren. Niemand kan 
intussen zeggen dat de IGC die in maart jl. begon 
niet goed is voorbereid. In alle nationale parlemen
ten vonden debatten plaats over de posities van de 
nationale lidstaten in de IGC. In het Europees Parle
ment vond een eerste debat plaats in mei ‘95, daarna 
vonden een aantal hoorzittingen plaats, waaraan 
meer dan 300 organisaties uit alle Unie-landen deel
namen en begin m aart jl. vond in het Europees Par
lement een tweede IGC-debat plaats. Daar hebben 
de diverse fracties hun posities bepaald, posities die 
werden neergelegd in een gezamenlijke resolutie die 
door een royale meerderheid werd aangenomen. 
Achter die royale meerderheid schaarde zich ook de 
Christen Democratische Fractie. Wat zijn de 
belangrijkste ideeën van de Christen Democraten in 
Europa over de problemen waarmee de IGC zich zal 
bezighouden?

1) Europees burgerschap
Wanneer onze burgers vinden dat Europa te ver van 
hen afstaat en het Europees burgerschap te weinig 
inhoud heeft, dan stellen wij voor om aan het begin 
van het nieuwe Verdrag een hoofdstuk te wijden aan

het Europees burgerschap en dat burgerschap ook 
daadwerkelijk in te vullen. Dat kan door:
* De Europese Unie toe te laten treden tot de Euro

pese Conventie van de Rechten van de Mens, zo
dat die Conventie toepasbaar is op alle Europese 
burgers en ook van toepassing is op alle wet- en 
regelgeving van de Europese Unie.

* Het principe van gelijke behandeling en anti-dis- 
criminatie goed in het te vernieuwen Verdrag 
vast te leggen.

* Alle sociale, economische en politieke rechten die 
nu al in de Europese Verdragen zitten beter op 
een rijtje te zetten en deze op te nemen in dat 
eerste specifieke hoofdstuk van het te vernieu
wen Verdrag.

Als voorbeelden van deze bestaande rechten kunnen 
worden genoemd: het recht om te studeren en te 
werken in alle Unie-landen, het recht van vestiging 
in alle landen van de Unie en het recht om in alle 
Unie-landen voor het Europees Parlem ent en voor 
Gemeenteraden te stemmen. Bij al deze rechten 
moet het wel duidelijk zijn dat het vooral gaat om 
additionele rechten als Europees burger naast de 
rechten (en plichten) die het nationale burgerschap 
met zich mee brengen.

2) T ransparantie en Openheid
Een tweede kritiekpunt betreft het gebrek aan open
heid en transparantie. Op dit gebied gaat het om 
drie belangrijke voorstellen. In de eerste plaats be
hoort er een algemeen recht op informatie te bestaan 
voor alle Europese burgers over het werk van de Eu
ropese Unie. Wij willen daarom een nieuw ver
dragsartikel, te vergelijken met wat in Nederland 
staat in de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Verder moet worden vastgelegd dat alle documenten 
met betrekking tot ontwerp wetgeving ruim voor de 
beoogde besluitvorming beschikbaar moeten zijn zo
wel voor de burgers, voor maatschappelijke organi
saties, voor het bedrijfsleven als voor de nationale 
Parlementen en het Europees Parlement, zodat men 
z'n mening kan geven aan de nationale Parlementen 
en het Europees Parlement voordat de besluitvor
ming plaats vindt.

Een derde voorstel op dit gebied is dat de Europese 
Ministerraad in het openbaar moet vergaderen wan
neer zij mede besluit over Europese wetgeving en 
dat de handelingen over die besluitvorming open
baar moet zijn. In dit verband moet men beseffen dat 
de Europese Ministerraad geen Ministerraad is zoals 
de Nederlandse Ministerraad. De Europese Minis
terraad functioneert feitelijk als een senaat van 
meer dan 400 nationale ministers die steeds met 
ploegen van 15 bijeenkomen om over Europese wet
geving te besluiten. Die besluitvorming vindt plaats 
in een zogenaamde co-decisie procedure plaats sa
men met het Europees Parlement. Het Europees 
Parlement besluit in het openbaar, maar de zoge
naamde Europese Ministerraad niet. Dat moet naar 
ons oordeel veranderen.
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3) Democratie
H et derde probleem betreft het gebrek aan democra
tie in het werk van de Europese Instellingen. Ook 
daar hebben we een aantal voorstellen met betrek
king tot de Raad, de Commissie en met betrekking 
tot het Europees Parlement.

Een hele belangrijke wens in de richting van de 
Raad, naast de zojuist genoemde openbaarheid, is 
dat over alle wetgeving van de Europese Unie, inclu
sief die van de begroting via een systeem van gekwa
lificeerde meerderheid wordt besloten en via het eer
der genoemde co-decisie systeem. Dus samen met 
het Europees Parlement.

We willen dus absoluut af van de unanimiteits-eis op 
een aantal thema’s. Dat werkt al slecht met 15 lan
den en dat werkt zeker niet meer met 20 a 25 Unie 
landen. Bovendien wordt de unanimiteitsregel in 
zeer veel gevallen misbruikt om andere concessies 
(vaak financiële) af te dwingen.

Wat de Commissie betreft vinden wij dat de voorzit
te r van de Commissie democratisch gekozen moet 
worden, bijvoorbeeld door een voorstel (dubbeltal) 
van de Raad en een verkiezing door het Europees 
Parlement. Het Europees Parlement moet het recht 
krijgen om individuele commissarissen weg te sturen 
als dat nodig is. Verder lijkt ons één Commissaris 
per land voldoende wanneer het aantal Lidstaten 
stijgt. Het is gemakkelijker voor grote landen om 
hun tweede Commissaris in te leveren dan voor klei
ne landen, waar onder Nederland, om hun enige 
Commissaris in te leveren. Wat het Europees Parle
m ent betreft is ons belangrijkste voorstel te komen 
tot een volledige medewetgevende bevoegdheid ten 
aanzien van alle wetgeving en ten aanzien van de 
hele begroting. Dus ook ten aanzien van de zoge
naamde verplichte uitgaven, dat wil zeggen de 
landbouwbegroting.
Tot zover de meer institutionele wijzigingen die het 
te vernieuwen Verdrag zou moeten ondergaan. Dan 
de meer beleidsinhoudelijke kritiekpunten. 4

4) W erkgelegenheid
Eerst de bestrijding van de werkloosheid. Veel bur
gers vinden dat de Europese Unie veel meer zou 
moeten doen op dit gebied en vanuit een groot aantal 
Europese Lidstaten is daarom de roep om een betere 
coördinatie en meer afstemming in de Unie ten aan
zien van de werkgelegenheid alleen m aar toegeno
men. Ook op de laatste Benelux-top stond dit punt 
bovenaan de agenda. Wij vinden ook dat Europa 
meer kan doen tegen deze grootste ziekte van onze 
economie, die de stabiliteit in onze landen in gevaar 
kan brengen. 18 miljoen werklozen is geen handvo], 
m aar een land vol. Wij stellen daarom voor om de rol 
van de Europese Unie bij de coördinatie en afstem
ming van nationale werkgelegenheidsplannen te 
versterken en om het beleid van de Unie, bijvoor
beeld ten aanzien van de structuurfondsen, beter te 
toetsen op de effecten ten aanzien van de

werkgelegenheid. Daarbij moeten Europese en natio
nale taken goed worden afgebakend.

5) Milieu
Ook op milieugebied vinden veel burgers terecht dat 
de Unie meer zou kunnen doen, met name ten aan
zien van de grensoverschijdende milieuproblemen en 
ten aanzien van de afstemming van voorschriften 
voor de landbouw en het bedrijfsleven. Een groot 
probleem is dat de bevoegdheden van de Unie hier 
beperkt zijn en dat met betrekking tot een aantal 
thema's nog steeds de unanimiteitsregel geldt, w aar
door het beleid teveel bepaald wordt door de zwakste 
schakel. Ons voorstel is om ook hier de bevoegdhe
den van de Unie te verbreden en de unanimiteit te 
vervangen door een gekwalificeerde meerderheid.

6) Crim inaliteit
Dan is er het grote probleem van de verslechterende 
interne veiligheid in de Unie als gevolg van de toene
mende grensoverschijdende criminaliteit. In het Ver
drag van Maastricht is een begin gemaakt met sa
menwerking op het gebied van justitie en politie via 
de zogenaamde derde pijler van het Verdrag. De Mi
nisters van Justitie en Binnenlandse Zaken kunnen 
op Europees niveau afspraken maken, m aar dat ge
beurt strikt intergouvernementeel. Als gevolg van 
deze constructie gebeurt er vrijwel niets op dit ge
bied. Wij vinden dat de Europese Unie daar w aar het 
gaat om grensoverschijdende criminaliteitsproble
men, die niet door de Lidstaten zelf kunnen worden 
opgelost, meer bevoegdheden moet krijgen; dat bij 
besluitvorming de unanimiteitsregel moet worden 
vervangen door een gekwalificeerde meerderheid; 
dat het toezicht mede door het Europees Parlement 
moet worden uitgeoefend, en dat Europol, als centra
le politie-organisatie, een echte Europese status 
moet krijgen.

7) GBVB
En dan het gebied van het Buitenlands en Veilig
heidsbeleid. Ook hier is in het Verdrag van Maas
tricht al geprobeerd om een stap vooruit te komen 
door het GBVB op te nemen in de zogenaamde twee
de pijler van het Verdrag, maar ook hieraan kleeft, 
net als bij het beleid in de derde pijler, het defect van 
het intergouvernementele karakter. Dat dat niet 
werkt is op een droevige manier duidelijk geworden 
in het onmachtige optreden van de Unie in Joegosla
vië. Meer recent zagen we in Libanon eerst een 
Frans optreden, gevolgd door drie ministers van de 
Unie, waardoor burgers voor de zoveelste keer het 
gevoel hebben gekregen dat het buitenlands beleid 
van de Unie een rommeltje is. N aar ons oordeel zal 
op dit gebied in het te vernieuwen Verdrag goed 
moeten worden omschreven wat op het niveau van 
de Unie moet gebeuren en wat nationaal beleid is. 
Als men dan op basis van een betere beschrijving 
van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veilig
heidsbeleid gezamenlijke standpunten wil innemen 
of samen tot actie wil overgaan, dan moet dat gebeu
ren via een gekwalificeerde meerderheid met een
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zogenaamde ‘opting out’ mogelijkheid. Dat wil zeg
gen dat indien men tegen een voorstel is, men niet 
hoeft mee te doen, m aar men de andere Lidstaten 
niet mag blokkeren om tot actie over te gaan of een 
standpunt in te nemen. Verder is het nodig om de 
meest bevoegde Euro-commissaris meer armslag te 
geven op het gebied van de buitenlandse politiek 
door een planning-unit op te richten te plaatsen bij 
de Europese Commissie.

De Europese Christen Democraten zijn tegen een 
plaatsing bij de Raad en ook tegen een speciale Se
cretaris Generaal voor het Buitenlands beleid bij de 
Raad, zoals een aantal Lidstaten en partijen wensen. 
Dergelijke taken horen bij de Commissie en bij de 
meest bevoegde Commissaris.

8) Defensie
Verbonden met het buitenlandse en veiligheids be
leid is tenslotte het defensiebeleid dat op Unie ni
veau eigenlijk ontbreekt en daardoor het GBVB 
enorm verzwakt. De Europese Christen Democraten 
vinden dat de West Europese Unie zou moeten gaan 
functioneren als een Europese tak van de NAVO, 
waarbij de zogenaamde Petersbergtaken van de 
WEU (dat wil zeggen acties door middel van hum a
nitaire interventies) direct en de overige WEU-taken 
via een protocol met het Unie-Verdrag zouden moe
ten worden verbonden. Dit laatste geeft de 4 neutra
le Unie-landen de mogelijkheid later aan te sluiten 
zonder problemen te krijgen met het nieuwe 
Unie-Verdrag.

Tenslotte
Meer aandacht voor de burgers van Europa, meer 
transparantie en democratie en een betere toespit
sing van het Europees beleid op hoofdzaken - op ech
te grote grensoverschrijdende problemen - moeten 
ertoe leiden dat de Unie beter gaat functioneren en 
dat de Unie wordt klaargemaakt voor een samen
werkingsverband van 20 tot 25 landen in de volgen
de eeuw. De Europese Christen Democraten nemen 
de kritiek van de burgers op de Unie serieus, maar 
dat betekent niet dat we ons afkeren van de Europe
se samenwerking. In tegendeel: Wij willen de Unie 
juist versterken omdat de Europese samenwerking 
borg heeft gestaan voor 50 jaar vrede en welvaart in 
West-Europa, iets wat we ook voor de rest van Euro
pa willen bereiken. Het codewoord hiervoor is sa
menwerking in plaats van isolement. Wij willen el
kaar de hand reiken, ook in de volgende eeuw, zodat 
toekomstige generaties in vrede en welvaart op ons 
deel van de wereld kunnen leven.

Hanja R.H. Maij-Weggen is  voorzitter van de CDA 
delegatie in de Christen Democratische Fractie in 
h et Europees Parlem ent en co-rapporteur over de

De IGC: met beide benen op de grond blijven
J.D. B/aauw

Inleiding
Eind m aart is in Turijn de Intergouvernementele 
Conferentie begonnen (IGC). Tijdens deze conferen
tie onderhandelen de lidstaten van de Europese Unie 
over herziening van het Verdrag van Maastricht. 
Volgens sommige mensen vangt hiermee een crucia
le fase aan in het onomkeerbare proces van een 
steeds verder integrerend Europa. Onomkeerbaar of 
niet, cruciaal of niet, we moeten nuchter blijven aan
kijken tegen het proces van Europese integratie en 
niet in blauwdrukken denken. De Europese eenwor
ding is een op zichzelf staand proces en zal niet uit
monden in een Verenigde Staten van Europa.

Herziening van het Verdrag staat op de agenda om
dat het in "Maastricht" zelf is vastgelegd. Het moet 
institutioneel en politiek de weg vrij te maken voor 
toetredingsonderhandelingen met een aantal kandi- 
daatlanden, voornamelijk uit Midden- en 
Oost-Europa.

Belang van Europese Samenwerking
De W D  was en is aan Europese samenwerking ge
hecht en blijft dat.

Deze is een stimulans voor de welvaartsontwikkeling 
en daarmee ook voor de handhaving van vrede en 
stabiliteit. Er is al veel bereikt. De Unie is een econo
mische eenheid waarbinnen het uitbreken van oor
log ondenkbaar is. Wel moet de Unie zich beperken 
tot kerntaken, democratisch zijn, dicht bij de burger 
staan en niet bureaucratisch en overgereguleerd 
zijn.
In Nederland werken we al meer dan 15 jaar aan ge
zondmaking van de overheidsfinanciën, aan minder 
en vooral eenvoudiger regelgeving, meer marktwer
king en adequate democratische controle op publieke 
taken. De VVD gaat in deze discussie voorop. Het in
dividu is beter opgeleid, mondiger en er hoeft daar
om minder via het collectief te worden georgani
seerd. De overheid moet zich beperken tot 
kerntaken.

Het is een zorgelijke ontwikkeling dat de Europese 
instellingen daarentegen meer neigen naar een diri
gistische opvatting dan een liberale. Deze tendens 
versterkt voortdurend, alle loze beloften over dere
gulering en subsidiariteit ten spijt. Dit werd weer 
eens bevestigd tijdens de G-7 bijeenkomst in Lille.
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Hier heeft de Commissie, evenals Frankrijk, ervoor 
gepleit om in het WTO-verdrag een sociale clausule 
op te nemen. Zo'n clausule betekent, dat landen die 
niet voldoen aan minimale sociale normen in aan
merking komen voor handelssancties. De slechte na
leving van fundamentele arbeidsnormen is echter 
een hum anitair vraagstuk en niet een probleem van 
internationale concurrentieverhoudingen. Opname 
van een sociale clausule in het WTO-verdrag is dus 
niet wenselijk.

De criteria op basis waarvan wij de nationale over
heid beoordelen hanteren wij ook voor de Europese 
Unie. Deze (liberale) criteria liggen ten grondslag 
aan ons standpunt over de inzet van de Nederlandse 
regering voor de IGC en de uitkomsten van deze 
Conferentie.

U itbreiding Europese Unie 
In de inleiding werd al gesteld 
dat de toekomstige uitbreiding 
van de Europese Unie een grote 
rol speelt tijdens de onderhande- 
lingen in de IGC. Maar voor het 
openen van de deur voor nieuwe 
lidstaten is meer nodig dan op de 
agenda van de IGC staat.

Tijdens de Europese Raad van 
Madrid is afgesproken dat de 
start van de toetredingsonder
handelingen bij voorkeur samen 
valt met het begin van de onder- 
handelingen met Malta en Cy
prus dus al een half jaar na af
loop van de IGC.

Op de Europese Raad van Kopen
hagen zijn de voorwaarden ge
steld waaraan zowel de potentië
le nieuwe leden als de Unie moe
ten voldoen om toetreding moge
lijk te maken. Kopenhagen con
cludeerde dat toetreding pas 
plaats kan vinden zodra een ge
associeerd land in staat is om de 
verplichtingen van het lidmaatschap op zich te ne
men. Dat wil zeggen dat een land is gekomen tot sta
biele instellingen die de democratie, de rechtsorde, 
de mensenrechten en het respect voor en de bescher
ming van minderheden garanderen èn zo'n land een 
functionerende markteconomie als ook het vermogen 
heeft om de concurrentiedruk en de marktkrachten 
binnen de Unie het hoofd te bieden.

M aar in Kopenhagen is ook vastgelegd dat het ver
mogen van de Unie om nieuwe leden op te nemen 
een belangrijke overweging is. Dit is een reden te 
meer om het landbouw- en structuur- en cohesiebe
leid van de Unie drastisch te hervormen. Hervor
ming van deze fondsen is so wie so al nodig omdat 
het rondpompen van geld leidt tot verspilling en

ondoorzichtigheid. Alle rijke lidstaten zouden moe
ten worden uitgesloten van het gebruik van struc
tuurfondsen. Ook kan de subsidiëring van de cohe- 
sielanden drastisch worden beperkt.

Aan de voorwaarden zoals gesteld in Kopenhagen is 
momenteel niet voldaan. De politieke druk ten fa
veure van toetreding kan groot zijn maar we moeten 
ons ervoor behoeden om hiertoe over te gaan voordat 
aan de economische en politieke voorwaarden zoals 
gesteld in Kopenhagen is voldaan. Griekenland is te 
vroeg toegetreden tot de Europese Unie. Laten we 
niet nog eens zo'n fout begaan.

Democratie
Om het democratisch gehalte van de Uniebesluiten 
te verhogen, moet het Europees Parlement zeggen
schap hebben op alle gebieden waar de Raad met 
meerderheid van stemmen beslist. Daar hebben de

nationale parlementen 
immers een deel van 
hun zeggenschap
verloren.

M eersnelheden-integr 
atie
Uitbreiding van de Eu
ropese Unie met lan
den die historisch, eco
nomisch en staatsrech
telijk sterk verschillen 
van de huidige lidsta
ten leidt onvermijde
lijk tot een integratie 
met verschillende snel
heden. Per onderwerp 
zal een steeds wisse
lende kopgroep kun
nen optreden. Daarbij 
moet voorop staan dat 
in beginsel alle lidsta
ten aan ieder beleid
sterrein van de Unie 
kunnen deelnemen. De 
IGC moet het kader 
verschaffen voor flexi

bele samenwerkingsvormen met per beleidsterrein 
wisselende kopgroepen. De EMU is daar een goed 
voorbeeld van, want daar zullen de eerste jaren ze
ker niet alle landen van de EU aan kunnen 
deelnemen.

Sociaal beleid
Het Beneluxmemorandum is een goede illustratie 
van de ontwikkeling van een te interventionistische 
Europese overheid. Het memorandum is een geza
menlijke inbreng van de Benelux voor de IGC. Voor
gesteld wordt om het sociaal protocol in het Verdrag 
op te nemen. Met dit protocol wil men benadrukken 
dat overeenstemming over de sociale positie van 
werknemers noodzakelijk is om te voorkomen dat be
paalde landen een oneigenlijk concurrentievoordeel,
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bijvoorbeeld lage lonen, hebben op hun Europese 
handelspartners. Dat lijkt aannemelijk maar handel 
is voor beide partners profijtelijk. Als wij landen in 
ontwikkeling onze sociale regelgeving opleggen, in 
feite een verkapte vorm van protectie, zullen deze 
landen voor lange tijd tot armoede zijn veroordeeld.

W erkgelegenheidsbeleid
Het is niet raadzaam om zoals in het Beneluxmemo- 
randum ook voorgesteld wordt nieuwe bepalingen 
over werkgelegenheid in het Verdrag op te nemen. 
Ten eerste wordt zo gesuggereerd dat de huidige Eu
ropese Unie niets voor de werkgelegenheid zou bete
kenen. Dat is volstrekt niet het geval. Het wegne
men van economische barrières heeft sterk bijgedra
gen aan de handel, investeringen, welvaart en dus 
ook aan de werkgelegenheid in Europa. Ten tweede 
wordt met nieuwe verdragsbepalingen over werkge
legenheid gesuggereerd dat Europa op dit vlak veel 
meer zou kunnen doen. Ook dit komt niet overeen 
met de realiteit. De werkloosheid zal alleen dalen in
dien de lidstaten hun economiën op orde brengen. 
Gezonde financiën, open handelsbeleid, lagere socia
le lasten en deregulering. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt primair bij de nationale overheid.

Gemeenschappelijk Buitenlands en
Veiligheidsbeleid
Op de IGC moet niet besloten worden om over te 
gaan tot meerderheidsbesluitvorming op het terrein 
van het GBVB. Op het eerste gezicht lijkt er wat 
voor te zeggen om in een uitgebreide unie ook op het 
terrein van het GBVB het unanimiteitsvereiste op te 
geven: hiermee wil men slagvaardigheid bereiken. In 
een uitgebreide unie is het immers nog moeilijker 
dan nu om besluiten te nemen.

Het optreden van de EU ten aanzien van het voor
malig Joegoslavië wordt vaak als argument gebruikt 
om te pleiten voor meerderheidsbesluitvorming. 
Maar dit is geen sterk argument.

Ten eerste zit er een lange tijdspanne tussen het be
gin van het uitbreken van de crises in het voormalig 
Joegoslavië en de ratificatie van het Verdrag van 
Maastricht. Het is dus niet mogelijk om op basis van 
de casus Joegoslavië een algemeen oordeel te geven 
over het functioneren van het GBVB. Ten tweede 
moet men zich afvragen of de Unie daadkrachtiger 
had kunnen optreden indien er sprake was geweest 
van meerderheidsbesluitvorming. Het is nauwelijks 
denkbaar dat er een besluit tot stand gekomen zou 
zijn zonder dat er overeenstemming bestond tussen 
de grote lidstaten. In het geval Joegoslavië bestond 
die overeenstemming er niet. Zou er wel een besluit 
genomen zijn tegen de zin van een van de grote lid
staten dan zouden deze landen nog altijd middelen 
ter beschikking hebben gestaan om eigen beleid te 
voeren dat tegen het beleid van de EU in gaat. Mid
delen die de kleinere lidstaten, dus ook Nederland, 
ontberen.

De kern van het ontbreken van een daadkrachtig 
Europees buitenlands beleid is niet de procedure 
maar het ontbreken van een gemeenschappelijke po
litieke identiteit. Het ontbreekt de Europese Unie 
aan een gemeenschappelijk doel en gemeenschappe
lijke wil doordat de lidstaten veelvoudig tegenstrijdi
ge belangen hebben. Is het in deze situatie niet ge
vaarlijk om een "gemeenschappelijke wil" te forceren 
door middel van een procedure?

Defensie identiteit
De NAVO blijft het voornaamste kader voor een Eu
ropees veiligheids- en defensiebeleid. Via de NAVO 
zijn de Europese en Amerikaanse veiligheid aan el
kaar verbonden. De NAVO beschikt over de infra
structuur en de middelen met de nodige commando- 
lijnen om militaire operaties uit te voeren. De Euro
pese Unie ontbeert de middelen en het gezag dat no
dig is voor een geloofwaardig defensiebeleid. De 
WEU moet niet worden geïntegreerd in de EU. Bo
vendien is integratie van WEU in EU praktisch on
mogelijk zolang Finland, Ierland, Oostenrijk en Zwe
den een politiek van ongebondenheid voeren, zij wel 
lid van de EU zijn maar niet van de WEU en NAVO 
en het lidmaatschap van de WEU nauw verbonden is 
aan het lidmaatschap van de NAVO.

Justitie  en Binnenlandse Zaken 
Ten aanzien van Justitie en Binnenlandse zaken, de 
zogenaamde derde pijler uit het Unie Verdrag, zijn 
wij voorstander van maximaal mogelijke harmonisa
tie en samenwerking, maar op enkele uitzonderin
gen na, niet van een communautaire aanpak. Asiel
en visumbeleid, criminaliteitsbestrijding en drugsbe
leid moeten zo veel mogelijk Europees worden aan
gepakt, maar behoren net als de buitenlandse poli
tiek tot het beleid van de nationale lidstaten. Het is 
de vraag of partijen als de PVDA en D66 die zo hech
ten aan het Nederlands drugsbeleid daar niet net zo 
over denken.

Conclusie
De W D  is een groot voorstander van Europese inte
gratie maar deze moet beheersbaar en controleer
baar zijn. De Europese Unie moet zich alleen bezig
houden met zaken welke op Europees niveau beter 
kunnen worden behartigd dan op het niveau van de 
lidstaten. Dan gaat het om taken waarbij sprake is 
van het wegnemen van economische belemmeringen 
tussen de lidstaten, het aanpakken van grensover
schrijdende problemen of het benutten van schaal
voordelen. Daarnaast moet de positie van kleine lid
staten in de Unie niet worden ondermijnd. Vanuit 
dit oogpunt zullen wij ook de uitkomsten van de IGC 
beoordelen.

J.D. Blaauw is lid  
van de Tweede 
Kamerfractie 
van de W D.
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Europa en haar -vele- kleintjes
Dirk Dhertoghe

De meeste observatoren zien de IGC '96 als een keer
punt in het Europese integratieproces, dat zich sinds 
1951 voor de eerste keer in de geschiedenis op een 
totaal vrije en vreedzame manier ontwikkelt. Er die
nen zich immers tal van uitdagingen (om niet te zeg
gen problemen) aan die geen langer uitstel meer ver
oorloven. Met andere woorden, de tijd om in de Eu
ropese Unie dossiers en hete hangijzers vooruit te 
schuiven, lijkt voorbij. Eigenlijk komt het eenvoudig
weg op het volgende neer: Europa en zijn instellin
gen hebben tot op heden nog steeds geen passend 
antwoord gevonden op het feit dat in 1989, op nau
welijks een paar dagen tijd, in Oost-Europa meer 
dan een halve eeuw wereldgeschiedenis werd wegge
veegd: de val van de Berlijnse muur, symbool voor de 
democratische en economische "bevrijding" van het 
Oostblok. Dit nieuwe gegeven inpassen in de Euro
pese en Wereldorde is het grootste vraagstuk van 
onze huidige geschiedenis.

De sociale dimensie.
H et klinkt als een tegenspraak, maar juist op het 
moment van het bewezen failliet van het socialis
tisch staatsmodel, wordt de echte creatie van het "so
ciale Europa" om langs om urgenter. Toen het Ver
drag van Maastricht op 7 februari 1992 door alle 
Staatshoofden en regeringsleiders werd onderte
kend, kon niemand vermoeden dat de gehele Euro
pese regio sinds vorig jaar in een ernstige periode 
van laagconjunctuur zou verkeren. De stijging van 
de werkloosheidscijfers hebben in Duitsland record
hoogtes bereikt en ook België kent opnieuw haar 
meer dan een half miljoen werklozen. De beelden 
van de gewelddadige stakingsacties door de Franse 
openbare diensten eind vorig jaar, liggen nog op ons 
netvlies. Alle Europese lidstaten kampen met een 
werktekort en hebben een sociaal deficit, terwijl in 
de vroegere Oostbloklanden door het openstellen van 
de grenzen de bij hen verouderde economische secto
ren eensklaps worden weggemaaid en de bruuske 
over-gang naar de vrije markteconomie voor maat
schappelijke en budgettaire catastrofes zorgt.

Gedurende de ganse hedendaagse éénwording van 
Europa is de sociale ontwikkeling ten koste gegaan 
van het mededingingsrecht, de realisering van de in
terne m arkt met de vier vrijheden en de opgestelde 
convergentiecriteria voor de EMU. Het is echter op
vallend dat, naar wat in sommige kringen eerder 
schamper wordt genoemd, dit "liberale" Europa gro
tendeels werd gecreëerd door socialisten en christen
democraten, die omwille van nationale coalitievor
mingen en hun relatief electoraal overwicht, Europa 
en h aar lidstaten in deze evolutie hebben geleid...

De Europese Unie kan enorm aan legitimiteit inwin
nen door een echt doortastend werkgelegenheids

beleid. Het zogenaamde "draagvlak" van minimum
rechten en een Handvest van sociale grondrechten 
voor werknemers volstaan niet meer om Europa een 
sociaal gelaat te geven. Op dit moment is het zo dat 
elke lidstaat een eigen plan heeft om de werkloos
heid in te dijken, maar de Unie zelf beschikt niet 
over de instrumenten om deze plannen op elkaar af 
te stemmen. Of om het eerder lyrisch uit te drukken: 
De Unie dobbert als een stuurloos vlot op de golven 
van de conjunctuur.

Naar het verslag Westendorp (de IGC-voorbereiden- 
de reflectiegroep) zou een meerderheid van de lidsta
ten wensen dat in het nieuwe verdrag (de IGC-be- 
sprekingen zouden moeten uitmonden in een nieuw 
verdrag) de sociale Unie en de zorg om werkgelegen
heid expliciet worden ingeschreven. Dit lijkt niet zo 
bizar, temeer daar dit nieuwe verdrag ditmaal in 6 
tot 7 lidstaten aan een referendum zal worden on
derworpen. En voor velen is het duidelijk dat hoe 
groter de werkloosheid, hoe groter de ontevreden
heid bij de bevolking en de kans op een "nee" aan het 
inerte en tegelijk geldverslindende Europa.

Bij sommigen wordt gedacht in de richting van een 
soort economische en sociale Europese regering. Eu
ropa kan immers pas echt ageren als het middelen 
en bevoegdheden daaromtrent heeft. Nog teveel be
staat bij de diverse regeringen van de lidstaten een 
defensieve reflex, en gaat men naar de onderhande
lingstafel met de bedoeling zoveel mogelijk voor zich
zelf uit de brand te slepen en voor al wat slecht gaat 
de zwarte piet naar "Brussel” door te spelen.

Het is een opvallend menselijk verschijnsel om in pe
riodes dat het economisch slecht gaat, zoveel moge
lijk een opdeling te maken tussen de goeden en de 
slechten, tussen schuldigen en slachtoffers, tussen 
rijken en armen, of nog erger, tussen "wij" en "zij". 
Ju ist dat inzicht was een van de uitgangspunten om 
een verenigd Europa uit te bouwen, om in de toe
komst die "neigingen” te vermijden die net aan de 
basis lagen van de Tweede Wereldoorlog: het huidig 
Europa werd immers geboren uit de idee van Robert 
Schumann die op 9 mei 1951 voorstelde om de Duit
se èn Franse kolen- en staalindustrie (toen de be
langrijkste economische sectoren) onder een gemeen
schappelijke hogere overheid te plaatsen die ook 
open stond voor andere Europese landen. Zijn we op 
dit moment in hetzelfde vooroorlogse sukkelstraatje 
beland? Op de 1 mei viering dit jaar riep het Vlaams 
Blok in België dat er nu m aar eerst werk moest ko
men voor de Vlamingen zelf, de Lega Nord en haar 
leider Bossi krijgt in Italië steeds meer aanhangers 
rond haar idee omtrent de afscheuring van het rijke 
Noorden van het arme Zuiden, Duitsland verscherpt 
mateloos zijn asielbeleid.
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Het wordt hoog tijd dat in alle lidstaten een mentali
teit wordt aangekweekt dat grote problemen ook 
nood hebben aan een grote oplossing. Gans de Unie 
kent op dit moment in totaal bijna 20 miljoen werk
lozen, voornamelijk jongeren. Economische groei en 
werkgelegenheid gaan nog altijd samen en alleen 
door een coherente Europese aanpak, met daarin op 
de eerste plaats een gerichte investeringspolitiek, 
voornamelijk dan in infrastructuur, kunnen nationa
le begrotingstekorten en inflatie worden ingedijkt en 
kan onze concurrentiepositie worden aangezwen
geld. Want Europa blijft hoe dan ook het machtigste 
handelsblok ter wereld. De wil lijkt aanwezig. De 
slotresolutie van de opening van de IGC-besprekin- 
gen tijdens de top in Turijn (29-30 maart jl.) ver
meldt letterlijk: "Voor de Unie en haar lidstaten is  de 
strijd  tegen de werkloosheid de hoofdtaak." Het punt 
om van de werkgelegenheid een topprioriteit te ma
ken, zou vooral op vraag van de Benelux zijn opgeno
men. Alhoewel. Na afloop van de Top verkondigde 
Nederlands (socialistisch) premier Kok dat wat be
treft werkgelegenheid, de bevoegdheden van de Eu
ropese Commissie niet mogen worden uitgebreid en 
het overtollige geld beter terug naar de lidstaten kan 
gaan. Het zou niet meteen Koks eigen mening zijn, 
maar veeleer die van zijn W D-coalitiepartner bij 
monde van haar voorzitter Bolkestein, die vindt dat 
"Europa geen wezenlijke rol in h e t sociaal beleid 
heeft te v e r v u lle n Foei.

De uitbreiding.
De kans is zeer reëel dat op korte termijn vijf tot 
zelfs tien lidstaten tot de Unie toetreden. Sinds 1995 
zijn Zweden, Oostenrijk en Finland volwaardig lid; 
Malta, Cyprus (in 1990), Hongarije en Polen (in 
1994) verzochten om toetreding, met Estland, Let
land, Litouwen en Slowakije werden Europa-over- 
eenkomsten afgesloten, ook Tsjechië en Slovenië 
kloppen aan. Als je bedenkt dat de Europese instel
lingen aanvankelijk voor zes lidstaten waren be
doeld, is het duidelijk dat indien thans de structuren 
niet worden aangepast, de besluitvorming gewoon 
lam wordt gelegd en Europa zichzelf ondermijnt. Het 
wordt echter zeer moeilijk om in de Europese Unie 
tegelijk de slagkracht èn de democratie te vergroten. 
Maar wellicht is het zo dat de rol van de zogenaamde 
kleine landen in het Europese integratieproces om 
langs om groter wordt.

Niet alleen verhoogt neemt het percentage kleine 
landen opmerkelijk toe, ook de het inperken van de 
unanimiteitsregel wordt een breekpunt. De Raad 
van Ministers zal meer en meer volgens de regel van 
de gekwalificeerde meerderheid (71 % of 62 van de 
huidige 87 stemmen) in plaats van met éénparigheid 
moeten beslissen. En in de verdeling van het aantal 
stemmen zijn de kleine landen nu al oververtegen
woordigd. Een voorbeeld: Denemarken en Portugal 
tellen respectievelijk 1,4 en 2,8 % van de bevolking 
van de Unie, maar hebben thans wel 3 en zelfs 5 
stemmen, hetzij 3,45 en 5,75 %. Duitsland heeft een 
bevolkingsaandeel van 21,5 % maar bezit "slechts"

10 stemmen of 11,5 %. Dezelfde verhouding doet zich 
min of meer voor bij de zetelverdeling in het Europe
se Parlement ten aanzien van bijvoorbeeld 
Luxemburg.

Bij een uitbreiding zal deze wanverhouding nog ver
scherpen, vooral omdat men, geen eindeloos aantal 
stemmen kan gaan verdelen in de Raad van Minis
ters en een ongeremd aantal E.P.-leden deze instel
ling onwerkbaar maakt. Zowel de Commissie als het 
Europese Parlement zelf, stellen voor het aantal 
E.P.-leden te beperken tot maximaal 700. Het electo
raat van elk lid zal dan stijgen tot het miljoen kie
zers, en het zal niet langer meer mogelijk zijn te ga
randeren dat elke politieke stroming van elke lid
staat in het E.P. vertegenwoordigd is. Ofwel moet 
men gaan naar een grensoverschrijdend kiessys
teem, met echte Europese kieslijsten, doch op korte 
termijn is het zeer betwijfelbaar dat lidstaten die ei
gen vertegenwoordiging willen opgeven. Nog meer 
betwijfelbaar is of de grote lidstaten hun huidige 
machtspositie zullen willen opgeven en de mogelijk
heid wordt voorzien dat de kleine landen de wet 
kunnen dicteren, temeer daar de grote landen de 
grootste financiers zijn van de Europese Unie (van 
de kandidaat-lidstaten uit het vroegere Oostblok 
hoeven niet meteen grote deelnemersbijdragen wor
den verwacht).

Tenzij men deze financiering eveneens op de helling 
zet, en de inkomstenbronnen van Europa herbekijkt, 
ondermeer door een eigen fiscaliteit (de meest ach
tergebleven realisatie van de interne markt). Maar 
hiermee zijn onze ideeën al voorbij het betwijfelbare 
en bereiken zij wellicht het niveau van het wishfull- 
thinking, want het is niet gezegd dat dit de bijdra
gen van de groten gaat verminderen; integendeel.

Tenslotte is er ook de Commissie. Indien elke lid
staat minimaal vertegenwoordigd blijft -en voorals
nog is niemand bereid zijn plaats daarin op te geven
hebben de kleine landen nog meer dan nu er de 
meerderheid en bepalen zij op talrijke fronten het 
supranationale beleid, temeer er daar dan eerst zal 
gedacht worden dat de grote landen hun tweede zitje 
zouden moeten inleveren. Instellingen blijven hoe 
dan ook slechts de instrumenten om een beleid in da
den om te zetten, maar vaak worden zij doel op zich. 
Niet onbelangrijk hierbij is dat naast de referenda, 
de parlementen van alle lidstaten het nieuw tot 
stand te komen verdrag moeten goedkeuren. Het is 
volkomen logisch en begrijpelijk dat daar veel min
der in Europese termen wordt gedacht en de ver
schillende nationale tegenstellingen er opnieuw zul
len opdoemen.

Tijdens de Top in Turijn stelde de Britse premier 
Major al dat hij het verder inperken van het ve
torecht zo goed als onbespreekbaar vindt. In dat op
zicht wordt de vraag meer en meer nijpender of het 
grote peleton.niet in stukken moet vallen zodat zij 
die bereid zijn van verder en sneller te gaan,
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eindelijk hun verantwoordelijkheid gaan nemen. 
Een groot deel begint het inderdaad meer en meer 
op de heupen te krijgen dat vaak enkelingen de ver
dere uitwerking blokkeren. Indien er verschillende 
snelheden komen, hetgeen zowel waarschijnlijk als 
noodzakelijk wordt, heeft Europa ongetwijfeld nood 
aan een motorfunctie. Schengen was hiertoe een 
eerste aanzet. Al moet gezegd worden dat dit ver
drag een gevaarlijk precedent schiep door de zoge
naamde communautaire regels te negeren en op
nieuw volgens een intergouvernementele werkme
thode te opereren. De Unie en haar lidstaten moeten 
h aar eigen -unieke- spelregels blijven respecteren. 
Dat de grote landen het voortouw willen nemen, is 
alvast positief, maar dat zij zich hierbij niet teveel 
om de instellingen bekommeren is een gevaarlijke 
evolutie. Europa zal niet sterker worden met zwak
kere instellingen. Ongetwijfeld ligt hier een zeer be
langrijke taak voor de kleine landen, want juist zij 
zijn gebaat bij een besluitvorming via de daartoe gk- 
ëigende ontworpen instellingen. Met andere woor
den, iedereen weet dat een Fi'ans-Duitse samenwer
king van cruciaal belang is in de verdere ontwikke
ling van de Unie, maar de kleine landen moeten er 
op toezien dat zij hierbij aan bod komen, hetgeen en
kel ten volle kan via de communautaire instellingen. 
Of nog beter: de kleine landen moeten Bonn en Pa
rijs laten beseffen dat zij allen elkaar nodig hebben. 
En op die manier hebben de kleine landen misschien 
niet de motorfunctie, maar weten zij wel de motor op 
de juiste manier aan te zwengelen. Het zal boven
dien de meest verdienstelijke poging zijn om slag
kracht èn democratie aan elkaar te verbinden. En 
het niet (verder) uithollen van haar instellingen zal 
tevens wellicht de enige "long term"-mogelijkheid 
zijn om de verregaande ambities (denk m aar aan de 
tweede en derde pijler van het Verdrag van Maas
tricht) van de Europese Unie waar te maken.

Professor Franklin Dehousse, Belgisch vertegen
woordiger in de Westendorp-reflectiegroep, ver
woordde het als volgt: De Europese Unie lijk t ver
oordeeld om te kiezen tussen de revolutie, o f op ter
mijn, de desintegratie. Ofwel geven we de Unie m eer 
middelen en mogelijkheden, ofwel m oet ze haar am 
bities drastisch inperken".

M aastricht II ?
Zoals reeds gesteld, moeten de IGC-besprekingen 
uitmonden in een nieuwe verdrag dat normaliter in 
de eerste helft van 1997 wordt opgemaakt. Dan zal 
uitgemaakt kunnen worden of het sociale Europa 
niet blijft bij holle frasen en of in haar instellingen 
de noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd, 
of nog meer: of Europa zich vanaf heden verder ont
wikkelt met verschillende snelheden. De grootste 
vraag hierbij is of het dan niet tot open breuk komt. 
Flexibiliteit heet dat dan.

Gezien Nederland op dat moment het voorzitter
schap opnieuw waarneemt, is er een kans dat dit 
verdrag "Maastricht II" wordt genoemd. Tenzij in
tussen de nationale verkiezingen in Groot-Brittannië 
roet in het eten gooien. Want in de Unie weet je met 
de Britten immers nooit.

D irk Dhertoge is 29 jaar, Belg/Vlaming, advokaat 
van beroep, studeerde Rechten en Europees Recht 
aan de R ijksuniversiteit te Gent en is  thans Interna
tionaal Secretaris van de VLD-Jongeren).

Gewoon Burger of Euro Burger?
over de mensen in de Europese Unie

Indien u de vraag gesteld wordt: 'Wat is  uw identiteit?', en u heelt slechts de keuze tussen twee alterna
tieven: Nederlander o f Europeaan, wat zou dan uw antwoord zijn? In negen van de tien gevallen zou het 
antwoord 'Nederlander' zijn. In h e t tiende geval zou h e t antwoord zijn 'een Europees georiënteerde 
Nederlan der'.

Delphine Pronk

Concept Europese Unie
Dit voorbeeld is tekenend voor de houding van de 
burgers van de Europese Unie. Het is ook zeker geen 
verbazingwekkende opvatting, als we ons realiseren 
dat de Europese Unie slechts een concept is. De 
Tweede Wereldoorlog ligt slechts vijftig jaar achter 
ons. De afloop van die oorlog resulteerde in een vorm 
van samenwerking tussen een aantal Europese lan
den. Nergens ter wereld is er iets dergelijks als de 
Europese Unie bedacht en tot stand gekomen (en al 
zeker niet binnen zo'n relatief korte tijd). We kun
nen geen enkele interstatelijke samenwerking als 
voorbeeld nemen.

De Europese Unie bestaat uit 15 verschillende lan
den, met 15 verschillende culturen en 15 verschillen
de achtergronden. We kunnen het zelfs nog sterker 
stellen en verder doorvoeren: in al die 15 landen zijn 
er verschillende sub-culturen, groeperingen en par
tijen met elk hun eigen opvattingen. Het is dus ook 
niet zo vreemd dat de Europese Unie kam pt met pro
blemen die eigen zijn aan zovele organisaties. De 
enige gemeenschappelijke beginfactor is de wil tot 
samenwerking.
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W enselijkheid en haalbaarheid
Het conflict dat heerst is de vraag hoe de Europese 
Unie een echte eenheid kan verwezenlijken tussen 
de landen die dat wensen en kunnen, en hoe die lan
den tegelijkertijd aan de opbouw van het grote Euro
pa kunnen beginnen? Deze tegenstrijdigheid onder
mijnt de verwezenlijking van de Europese Unie. De 
keuze tussen wenselijkheid en haalbaarheid is een 
moeilijke keuze.

W aarheen, waarvoor?
De vraag die hier logischerwijs op volgt is: Waar 
leidt deze samenwerking naartoe? Wat is het ge
meenschappelijk doel? En: Hoe kunnen dit doel be
reiken zonder te verzanden in een structuur waarbij 
de burgers volledig vervreemden van de Europese 
Unie (reeds wordt er over 'Brussel' gesproken om te 
refereren naar de Europese Unie, hoe zal dat in de 
toekomst wel niet zijn indien we op dezelfde voet 
doorgaan?).

Als men dieper over het concept Europese Unie na
gaat denken, komt men tot een aantal constaterin
gen. De eerste belangrijke constatering dient te zijn 
dat Europa veel groter is dan de Europese Unie. Het 
getuigt van een beperkte blik en diepe minachting 
indien men blijft voortborduren op het reeds be
staande patroon van de Unie. (Ik verzoek u bij deze 
dan ook vriendelijk doch dringend nooit meer de fout 
te maken om het woord Europa te gebruiken, indien 
u de Europese Unie bedoelt, en vice-versa!)

De tweede constatering is de volgende: Europa is de 
bakermat van het kapitalisme, het liberalisme, de 
moderne gecentraliseerde staat, de parlementaire 
democratie, de moderne arbeidersbeweging en niet 
in de laatste plaats de verzorgingsstaat. Evenzozeer 
is Europa echter de bakermat van nationalisme, na- 
tionaal-socialisme en fascisme, de totalitaire staat, 
staatssocialisme, socialisme en communisme.

Een derde constatering is dat alles met elkaar sa
menhangt. Om bijvoorbeeld nieuwe landen toe te la
ten, moeten de landbouwsubsidies worden aange
pakt. Maar daarmee komen de GATT-afspraken 
weer op losse schroeven te staan. Het is een misvat
ting dat dit soort problemen 'agendaproblemen' zijn, 
en dat men ze punt voor punt kan aanpakken. Maar 
alles grijpt juist in elkaar. De problemen die aan de 
orde komen bij bijvoorbeeld de Intergouvernemente
le Conferentie zijn niet of nauwelijks te splitsen als 
aparte problemen.

Dè uitdaging voor de 21e eeuw
Men dient zich goed te realiseren dat het feit dat we 
middenin een geweldige verandering zitten, het 
moeilijkste onderwerp van deze analyse is. Het is be
langrijk om te beseffen dat de politieke doelen en 
prioriteiten die in de vijftiger jaren hoog op de agen
da van de Europese Unie stonden volbracht zijn. Be
langrijk toen was dat er een 'raamwerk' en een 'pa
troon' gecreëerd moesten worden. "De economische

fundamenten zijn gelegd. We zijn begonnen met de 
benedenverdieping. Maar de eerste en tweede ver
dieping moeten nog worden gebouwd, en er zal meer 
dan één architect nodig zijn om het project te voltooi
en", aldus de vorige voorzitter van de Europese Com
missie, Jaques Delors.

Eén van de belangrijkste problemen die in de loop 
van de tijd is ontstaan, is de kloof tussen de Europe
se Unie zelf en haar burgers. E r is een duidelijke 
tweedeling ontstaan tussen 'Brussel' -de mensen die 
actief betrokken zijn bij de Europese Unie- en de 'ge
wone Euro-Burger'. Het overbruggen van deze twee
deling zal mijns inziens voor de vertegenwoordigers 
van die 'gewone Euro-Burger' dè uitdaging voor de 
21e eeuw worden.

Hoe kan het toch dat het merendeel van de burgers 
in de Europese Unie, die mensen die de kern vormen 
van het concept dat de Europese Unie heet, zich to
taal niet betrokken voelt bij het proces van Europese 
integratie en samenwerking?

Hoe kan het toch dat er door de beleidsmakers ge
sproken wordt over de enorme voordelen van econo
mische en politieke samenwerking, terwijl de burger 
in de Europese Unie helemaal niet inziet wat de 
voordelen zijn? Wat die burger wèl ziet is dat een 
deel van zijn belastingcentjes naar bureaucratische 
en frauduleuze instellingen gaan. En wat die burger 
óók ziet is de berichtgeving over de fraudes met Eu
ropese subsidies, en wat die burger óók ziet is dat er 
veel geschreven wordt over de enorme geldverspil
ling in de Europese Unie instanties (denk alleen 
maar aan het feit dat er één bedrijf met een behoor
lijk aantal man personeel jaar in jaar uit kan voort
bestaan dankzij de verhuizingen van papieren etc. 
tussen Brussel en Straatsburg), en wat die burger 
óók ziet is dat er in zijn eigen land op van alles ge
kort wordt omdat we zo nodig voor een bepaalde da
tum aan EMU criteria moeten voldoen... De Europe
se Unie rent te snel te ver vooruit en creëert hier
door een grote afstand met haar burgers.

Duidelijkheid voor de burger
Zaak is dus dat er nu eindelijk eens aan alle burgers 
in de Europese Unie uitgelegd wordt wat het belang 
van de Europese Unie voor hen is. Het stond al zo 
mooi in het Verdrag van Maastricht; het belang van 
het Europa van de Burger. Maar het onbegrip en de 
onwetendheid van de Euro Burger is niet op te los
sen door middel van één hoofdstuk in het Verdrag 
van Maastricht. Het is een probleem dat in alle (be- 
leids-)terreinen van de Europese Unie voorkomt. 
STRESS is de oplossing. Subsidiariteit, Transparan
tie, Representativiteit, Efficiëntie, Solidariteit en 
Solidariteit.

Subsidiariteit betekent dat de Europese Unie 
flexibeler en minder bureaucratisch te werk moet 
gaan.
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Laat de burger merken dat alleen de problemen die 
grensoverschrijdend zijn in de Europese Unie wor
den aangepakt.

Transparantie houdt in dat de wetgeving versimpeld 
en transparanter moet worden. Welke burger weet 
dat reeds 70% van de Nederlandse wetgeving vanuit 
de Europese Unie komt?

Representativiteit betekent dat de Euro Burger zich
zelf moet kunnen herkennen in de Europese Unie en 
zich moet kunnen identificeren met de volksverte
genwoordigers.

Efficiëntie houdt in dat de besluiteloosheid van de 
Europese Unie opgelost moet worden. Dit kan door 
bijvoorbeeld een simpele meerderheid van stemmen 
in alle organen in te voeren. Meer daadkracht is be
langrijk. Willen we niet allemaal dat een slappe hou
ding van de Europese Unie, zoals bij de situatie in 
het voormalig Joegoslavië, voorkomen wordt?

Solidariteit. Laat de burgers merken dat de Europe
se Unie geen smeltkroes van culturen is, maar dat 
het om Eenheid door Verscheidenheid draait.

Delphine Pronk is Internationaal Secretaris van de 
JOVD en student Bedrijfskunde aan de Erasinus 
U niversiteit Rotterdam.

De maatschappelijke kanten van de krijgsmacht raken
uit het vizier

C .W  Vroom

In een democratische samenleving behoren de orga
nen van de staat aan maatschappelijke controle on
derworpen te zijn. Dat is een eenvoudige stelling om 
deze bijdrage mee te beginnen. De Maatschappelijke 
Raad voor de Krijgsmacht (MRK) wordt aan het ein
de van dit haar opgeheven ten gevolge van de zoge
naamde Woestijnwet. Het kabinet heeft besloten al
lerlei adviesorganen, en dat waren er nogal wat, op 
te heffen en daarvoor het consent van het parlement 
gekregen. Mijn beginstelling vormt op zich dus ook 
voor mij voldoende reden om me bij deze beslissing 
neer te leggen - ik ben namelijk lid van die Raad. 
Toch wil ik mijn bezorgdheid uitspreken over deze 
opheffing. Er vinden namelijk twee ontwikkelingen 
tegelijkertijd plaats: de juist genoemde afschaffing 
van de MRK èn de overgang naar een beroepskrijgs
macht. Nu is het zeker zo dut het openbare debat 
over de maatschappelijke implicaties van gebeurte
nissen in en gedrag van de krijgsmacht zal blijven 
worden gevoerd. Het parlement en allerlei belangen
groepen zullen in onze democratische samenleving 
hun stem blijven verheffen als daar aanleiding toe is 
(zie bijvoorbeeld de interessante discussie in Carré, 
het blad van de Nederlandse Officieren Vereniging 
van m aart j.1. over de professionaliteit van de krijgs
macht die midden in de samenleving staat). Het aar
dige van de MRK was - de moeten we nu jammer ge
noeg m aar in de verleden tijd schrijven - dat men 
daar buiten de hitte van het debat nog eens rustig 
nadacht en de minister overwogen adviseerde.

Zo speelt er nu opnieuw een probleem, waarover de 
gedachten gescherpt dienen te worden. De beroeps
soldaten die steeds meer de krijgsmacht vullen, blij
ken relatief lager te zijn opgeleid dan de dienstplich
tigen van voorheen. Ze hebben meer moeite met the
oretisch ondexwijs. Groepen soldaten zijn afkomstig 
van andere maatschappelijke lagen, met andere 
waarden en normen. De kans op ontsporend gedrag 
zijn groter en het zelfcorrigerend vermogen kleiner.

Daar moet natuurlijk het nodige aan gedaan wor
den. Luitenant-kolonel drs. F. Matser gaat in het al 
eerder aangehaalde nummer van Carré daar zorg
vuldig op in. In tegenstelling tot kranteberichten 
over zijn bijdrage, pleit hij niet voor een eenzijdige 
versterking van discipline. Hij acht "meer en beter 
opgeleide (onder-)officieren nodig, die in staat moe
ten zijn meer toezicht en begeleiding ook buiten de 
diensturen uit te oefenen." {Carré, m aart 1996, p. 
14). Een roep om discipline oude stijl klinkt daar niet 
in door. Het gaat om een verstandiger benadering 
van de problematiek van de verhoudingen tussen 
personeel en organisatie. Dat heeft ook te maken 
met discipline, maar dan in een heel andere 
betekenis.

Discipline is immer in de kern het vermogen te leren 
en zich daardoor op een geordende manier te gedra
gen. Het baart mij zorgen dat er al te vaak mensen 
opstaan die discipline uitleggen als de bereidwillig
heid om eigen oordelen tussen haakjes te zetten en 
tamelijk stomweg gegeven opdrachten uit te voeren. 
Die ondertoon lijkt ook in een recente discussie over 
de uitzendbaarheid van de militairen te spelen. Ik ga 
daar wat uitgebreider op in omdat naar mijn opvat
ting juist daar de maatschappelijke discussie over 
het beleid van de krijgsmacht zijn waarde bewijst. 
En het blad van een groep mensen die zich politiek 
geïnteresseerd noemt, is daarvoor een uitstekende 
plaats.

Onlangs zijn er berichten in de pers verschenen over 
personeel van de landmacht dat zou weigeren nog 
langer uitgezonden te worden en dat daarom de or
ganisatie diende te verlaten. Bij het vaststellen van 
de nieuwe opdrachten voor de KL in het begin van 
de jaren negentig is daar eveneens discussie over ge
weest. Ook toen hebben de militairen voor zichzelf 
vastgesteld dat ze daarvoor niet in dienst waren ge
nomen, De Bevelhebber Landstrijdkrachten heeft
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hen voor een duidelijke keus gesteld: uitzendbaar- 
heid is een noodzakelijk onderdeel van de overeen
komst tussen het personeel en de organisatie.

Deze gedachtengang getuigt van helderheid en is 
daarom te prijzen. Luitenant-generaal Couzy doet 
wel vaker zulke heldere uitspraken, die wat mij be
treft in een volwassen democratie positief te waarde
ren zijn. Dat wil niet zeggen dat hij daarmee de dis
cussie wil sluiten, want dat zou van zijn kant van 
minachting getuigen; en zover ik hem ken is dat vol
strekt niet zijn stijl. Ik pak de handschoen op om de 
dialoog voort te zetten. (Terzijde: in het concept van 
de lerende organisatie, zoals dat ondermeer door 
Senge naar voren wordt gebracht en dat op verschil
lende plaatsen in de wereld in praktijk wordt ge
bracht, is de dialoog het centrale middel om samen 
verder te leren (P. Senge, The Fifth Discipline, New 
York, 1990). Er is volgens mij meer aan de hand. 
Simpele redeneringen in de tran t van "een keer ja 
gezegd is altijd ja gezegd" behoeven zeker enige nu
ancering. Het gaat ten slotte niet over niets: de be
reidheid om je leven op te offeren. Dat is nogal wat 
en dat verdient dus enige zorgvuldigheid in de be
oordeling. De krijgsmacht behoort midden in de 
maatschappij te staan en daarom is het van belang 
deze discussie in het openbaar te voeren, over de 
grenzen van de organisatie heen. Uiteindelijk is de 
ethiek van de krijgsmacht in het geding: in een de
mocratie is dat bij uitstek een maatschappelijke 
discussie.

Het is tenslotte van belang de gedachtengang van 
onvoorwaardelijke uitzendbaarheid aan een kritisch 
onderzoek te onderwerpen nu de opkomstplicht niet 
alleen beleidsmatig maar ook in de praktijk is afge- 
schaft. Immers ten aanzien van de dienstplichtigen 
heeft men steeds een genuanceerd standpunt inge
nomen: vrijwilligheid voorop bij activiteiten die niet 
direct de verdediging van het vaderland betreffen. 
Voor een beroepskrijgsmacht lijkt dat standpunt te 
worden verlaten.

In de publieke opinie bestaat tamelijke duidelijkheid. 
58% van de ondervraagden in het kijk- en luisteron
derzoek van de NOS (stand december 1995) vindt 
dat men militairen tot uitzending kan verplichten. 
39 % vindt keuzevrijheid daarbij noodzakelijk. In 
parlementaire termen is dat een gelopen race. Ik 
weet nog niet zo zeker of dat onder alle omstandig
heden wel zo verstandig is. Het stellen van zulke 
vragen aan mensen roept immers ook de vraag op 
welke verplichtingen daartegenover dienen te staan. 
Ik sluit af met enkele gedachten over de richting die 
het denken over en regelen van zulke wederzijdse 
verplichtingen zou moeten nemen.

In de krijgsmacht van vandaag is variëteit in het ge
weldsspectrum algemeen aanvaard. Vredeshandha
ving, vredesoplegging, grootschalig conflict en de 
overgangsfasen daartussen zijn normale termen ge
worden. Ik denk dat daar nog een andere dimensie

bij hoort: het directe belang van de natie. In welke 
mate wordt het belang van de natie bedreigd? Dat is 
natuurlijk moeilijk te beoordelen, m aar dat geldt 
voor meer onderwerpen in een democratische rechts
staat. Ik doe hierbij een poging. Dat er sprake moet 
zijn van enig belang staat buiten kijf. Het kan dan 
om een direct belang gaan (bijvoorbeeld omdat het 
vaderland direct bedreigd wordt, ook als gevolg van 
bondgenootschappelijke afspraken), of om een indi
rect belang (wij vinden, gewoonlijk samen met ande
ren, dat enige vorm van gewapend optreden elders 
het handhaven van een fatsoenlijke wereldorde be
dreigt; omdat wij deel wensen uit te maken van die
zelfde wereldorde, hebben wij indirect belang bij dat 
optreden). Dat leidt tot grofweg zes mogelijkheden. 
Ik ben mij goed bewust dat zo'n indeling nog veel 
verder kan worden genuanceerd, m aar dat gaat de 
ruimte van deze bijdrage te buiten. Ik kies hier zelfs 
maar voor twee mogelijkheden: het grootschalig con
flict, waarbij het belang van het vaderland tot het ui
terste wordt bedreigd, en vredesoplegging in een si
tuatie waar wij slechts indirect belang bij hebben. 
De laatste variant is immers een situatie die zich nu 
concreet voordoet; op de eerste is volgens mij veel 
van ons denken gebaseerd.

In het grootschalig conflict waarin het belang van 
het vaderland direct wordt bedreigd (denk aan 
staatsveiligheid, de integriteit van het grondgebied, 
bedreiging van Nederlandse burgers), een als ex
treem te kwalificeren situatie dus, mag men het ex
treme vragen van de burgers die de gewapende 
macht vormen. Militairen die zich daaraan niet wen
sen te onderwerpen, worden aangepakt. Het militair 
straf- en tuchtrecht bijvoorbeeld is grotendeels op 
zulke situaties gebaseerd. Aan de andere kant zijn 
de meesten van ons zich bewust van de extreme ver
plichtingen die tegenover zo’n extreme vraag staan: 
de zorg voor een goede voorbereiding en uitrusting, 
allerlei vormen van ondersteuning tijdens de daad
werkelijke acties en tenslotte nazorg voor de vetera
nen en degenen die hen nastaan. We neigen er dan 
ook toe dat - wellicht te - gemakkelijk af te doen met 
een verwijzing naar het belang van de gemeenschap 
dat tenslotte toch boven dat van de individuen gaat. 
En dat rechtvaardigt tot op zekere hoogte een on
evenredige ruil in maatschappelijke verhoudingen.

Als het echter gaat om een indirect belang in geval 
van vredesoplegging, en dus de extreme belangen 
van het vaderland niet in het geding zijn, mag men 
volgens mij niet zonder meer het extreme van mili
tairen vragen. Anders gezegd, de noodzaak van de 
kant van de organisatie en de samenleving wordt al
leen maar groter om de eerder genoemde verplich
tingen na te komen tegenover hen die zulke taken 
uitvoeren. In dat opzicht verschilt de uitgezonden 
militair niet veel van de politie, de brandweer of an
dere reddingsdiensten die wel degelijk gevaar lopen, 
ook voor het eigen leven, m aar die terecht eisen dat 
voorbereiding, uitrusting, commandovoering en na
zorg op het hoogst mogelijke niveau staan. Anders is
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er sprake van onrechtvaardige onevenredige 
ruilverhoudingen.

Het getuigt volgens mij van nogal traditioneel den
ken als men in het laatste geval de militair op gelijke 
wijze behandelt als in het eerdere, extreme geval. 
Een militair heeft zich ooit onderworpen aan een 
hiërarchische bevelsstructuur en dient daarom te 
gaan als het hem of haar wordt gezegd. Dat was wel
licht aanvaardbaar in tamelijk traditionele samenle
vingen, m aar past slecht in een moderne democratie 
van mondige mensen. Wij maken ons na 1 januari 
1996 nogal druk over de arbeidsomstandigheden 
waaronder gewone burgers moeten werken en zien 
dat als een kwestie waaraan werkgevers en werkne
mers gezamenlijk moeten werken. Als het extreme 
belang van het vaderland niet in het geding is, moe
ten we toch minstens eens nagaan in welke mate 
waarin deze ontwikkelingen ook geldig zijn voor de 
uitzendingen waarover we nu spreken.

Ik pleit daarom voor verdergaande nuancering van 
het denken over en de regels voor zulke uitzendin
gen. Dat betekent nadrukkelijk geen pleidooi voor 
méér regels, m aar juist voor minder en meer nadruk 
op het vormen van het oordeelsvermogen van dege
nen van hoog tot laag die opdrachten geven tot uit
zending. Het is ook een pleidooi voor meer flexibili
teit omdat situaties van nu niet langer een op een 
gelijk zijn aan die van voor 1989. Ik pleit tenslotte 
voor het leggen van een relatie tussen deze nuance
ring en de resultaatsverantwoordelijkheid van 
commandanten.

Bij uitzendingen is het zorgzaam optreden bij levens
bedreigende risico's (of simpeler gezegd: samen uit, 
samen thuis) naast de gegeven militaire opdracht 
een even belangrijk als gerechtvaardigd resultaat, 
waarop commandanten dienen te worden afgere
kend. In Srebrenica is dat resultaat wel gerealiseerd.

Tegenover de vraag om risico's te lopen staat ook de 
plicht, namelijk die om zorgvuldig zulke risico’s in te 
schatten en waar mogelijk af te dekken. Die plicht 
wordt alleen maar zwaarder als het eigen belang van 
de staat daarbij niet direct betrokken is. Volgens mij 
is het verstandig als zulke discussies door politieke 
partijen worden opgepakt en met wijsheid worden 
gevoerd. De Maatschappelijke Raad voor de Krijgs
macht had daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Prof.dr. C. W. Vroom was van 1983 tot 1993 hoogle
raar aan de K oninklijke M ilitaire Academie in Bre
da. H ij is nu h e t grootste deel van zijn tijd  werkzaam  
als organisatieadviseur bij Wagenaar, Hoes & Asso
ciés in Utrecht en in die hoedanigheid ook betrokken 
geweest bij het cultuurveranderingsproces binnen de 
Koninklijke Landmacht. Daarnaast is  h ij deeltijd 
hoogleraar 'comparative m anagem ent' aan de R ijks
universiteit Lim burg in M aastricht. H ij is  tevens lid  
van de M aatschappelijke Raad voor de Krijgsm acht 
tot aan de opheffing ervan. H ij is  geen lid  van de

"Het zou goed zijn  a ls p o litic i vaker de wei ingingen om
na te denken."

Interview met de heer Glastra van Loon

Een van de vooraanstaande denkers van D66 is Jan Glastra van loon, vice-fractievoorzitter van deze partij 
in  de Eerste Kam er en voormalig hoogleraar. H ij is op zevenenzestig-jarige leeftijd  opgehouden als hoogle
raar m aar geeft a f  en toe nog lezingen en vindt h e t plezierig om te spreken m et groepen studenten. LEF- 
hoofdredacteur Cedric Stalpers had een gesprek m et hem  over Europa, de rol van de pers in de relatie tus
sen burger en politiek, staatsrechtelijke vernieuwingen de rol van ideologieën in de politiek.

Cedric P.

Hoe zou u liberalisme omschrijven?
Liberalisme is een geestesstroming die zich vooral 
opgeworpen heeft als tegenwicht van de heersende 
dogmatische godsdienstige visie op het menselijk be
staan. De centrale gedachte achter deze ideologie is 
dat mensen zelf verantwoordelijkheid dragen voor 
hun eigen leven en dat ze die verantwoordelijkheid 
ju ist individueel dragen. E r zijn liberalen die denken 
dat vrijheid uitsluitend een individuele aangelegen
heid is. Die mening deel ik niet; sommige zaken die
nen gezamenlijk geregeld te worden.

Stalpers

Is  liberalisme fundam enteel anders dan de vrijzin- 
nig-democratie zoals D66 die aanhangt?
Nee, dat is niet fundamenteel anders, er zijn alleen 
accentverschillen. Vrijzinnig-democraten hebben 
meer oog voor de negatieve effecten van vrijheid. Ze 
zijn meer sociaal bewust; ze zijn sociaal-liberalen in 
tegenstelling tot markt-liberalen of economiseh- 
liberalen.

Zou je  D66 dan ook een liberale partij kunnen  
noemen?
Ja, maar dan wel een sociaal-liberale partij.
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H eeft D66 wel een duidelijk gezicht gezien de sterk  
wisselende electorale aanhang?
Ik denk dat het relatief lage profiel van D66 wordt 
veroorzaakt door de samenstelling van dit kabinet. 
De partij zitten tussen twee vleugels in en heeft als 
functie ervoor te zorgen dat beide vleugels bij elkaar 
blijven. PvdA en W D  hebben die taak ook, maar de 
tussen hen in liggende partij heeft in dit opzicht een 
bijzondere rol.

Zou D66 aan duidelijkheid kunnen winnen als ze 
zich ging profileren als een sociaal-liberale partij?
Ik bedoelde met de opmerking dat D66 sociaal-libe- 
raal is, niet te zeggen dat het een ideologische partij 
is. H et is een pragmatische partij, hetgeen wil zeg
gen dat we ons voortdurend afvragen wat behalve 
bedoelde effecten ook onbedoelde effecten zijn. We 
maken een kosten-baten analyse, hetgeen inhoudt 
dat we niet vooraf al weten wat de beste oplossing is. 
De analyse zélf levert een richting op. Een partij als 
D66 staat tegenover een ideologische partij met een 
mensbeeld en een maatschappijvisie waarbij alles 
wat men doet middel is tot een doel. Een ideologische 
partij vraagt zich niet af of de som van hun hande
lingen goed uitpakt. Ze voelen zich gelegitimeerd in 
hun handelingen omdat die leiden tot een bepaald 
doel. Het voornaamste doel wat D66 voorstaat is - 
hoe vaag dat ook mag klinken - het verbeteren van 
de levensomstandigheden van mensen. Wij zijn niet 
eenzijdig gemotiveerd.

Professor Cliteur schreef onlangs in Liberaal Reveil 
dat pragmatisme geen richtsnoer was voor een poli
tieke partij. Volgens hem  m oet een politieke partij 
werken en handelen vanuit een nauwkeurig om
schreven ideologie en ideologische principes. Geeft 
een politieke partij d it streven op dan - aldus de heer 
Cliteur - is d it de euthanasie van de politiek.
Ik betwist zijn uitspraak dat politiek bedreven moet 
worden vanuit een ideologie. Dat is in het verleden - 
de negentiende eeuw - zo geweest omdat men toen 
nog onvoldoende zicht had op de effecten van de ei
gen besluiten. Men had toen nog geen kijk op latente 
gevolgen van genomen besluiten. Er was toen een te
genstelling tussen denkers als Adam Smith - die 
meenden dat de m arkt alles beter, goedkoper en 
meer afgestemd op de behoeften van de koper kon 
uitvoeren - en de communisten, die meenden dat de 
kapitaalkrachtigen de minder bedeelden uitbuitten. 
De pragmatische gedachte is van veel recentere da
tum. Sociale wetenschappers uitten al voor de Twee
de Wereldoorlog kritiek op de ideologische manier 
van politiek bedrijven al duurde het nog enige tijd 
voordat die gedachte ook bij de burgers ging leven. 
In tegenstelling tot wat Bolkestein beweert zal de 
politieke strijd in de toekomst niet gaan tussen socia
listen en liberalen. Dat dat nu nog zo lijkt, komt om
dat er nog socialistische en liberale partijen bestaan 
die zich ten opzichte van elkaar profileren. Ideolo
gieën kunnen sterven maar de politiek zal blijven 
gaan over concrete onderwerpen die iedereen raken, 
zoals de afweging tussen het uitbreiden van Schiphol

en het schoonhouden van het milieu. Die belangen 
moeten op elkaar afgestemd worden en daarvoor is 
democratische besluitvorming nodig.
De heer Cliteur zuigt die opmerking echt u it zijn 
duim en motiveert deze nergens. In de Griekse Oud
heid waren er geen ideologieën maar was er toch een 
democratie. Zijn mening berust op een kortzichtige 
visie. Voorheen was de ideologische tegenstelling 
tussen protestanten en katholieken; nu is die tegen
stelling weg. Is er daarom nu minder politiek?"

U  sprak zojuist over de uitbreiding van Schiphol. 
Vóór de verkiezingen profileert D66 zich als een m i
lieuvriendelijke partij en nu keu rt h e t kabinet een 
Betuwelijn, de uitbreiding van Schiphol en de aanleg 
van een Hoge Snelheidslijn door h e t Groene H art 
goed. Hoe duidelijk is  dan h e t profiel van D66?
Die besluiten hebben ook positieve effecten. Dankzij 
de Betuwelijn kan vrachtverkeer per auto worden 
teruggedrongen en gemotoriseerd verkeer is veel 
schadelijker voor het milieu. Schiphol is gebonden 
aan een maximumuitbreiding. Sta je die uitbreiding 
niet toe dan verplaatst zich het probleem en kun je 
geen controle houden op het soort vliegtuigen dat er 
landt. Naast de ernstig te nemen bezwaren tegen de 
flitstrein, moet je je wel realiseren dat deze de scha
de van het luchtverkeer vermindert. De milieubewe
ging heeft een nuttige waakhondfunctie m aar zij 
maakt niet de afweging; in zoverre heeft zij geen po
litieke taak. Pragmatisme houdt in dat je niet het 
maximum maar het optimum zoekt.

Vice-premier Van Mierlo stelde voor dat dankzij 
Paars een deel van de VVD, een deel van de PvdA en 
D66 een nieuwe sociaal-liberale partij zouden gaan 
vormen. Hoe staat u hier tegenover?
Dat kan gebeuren, maar zoals de dingen zich op het 
ogenblik ontwikkelen zie ik dat niet op korte termijn 
plaatsvinden. In de retoriek van de PvdA en de W D  
zie je anachronisme. Die moet je met een korrel zout 
nemen, vooral bij de vraag wie met wie moet rege
ren. Niettemin was er vroeger een Des Indes beraad 
en nu is er zoiets als een jongerenparlement met le
den van W D , D66 en PvdA en dat zou de kiem kun
nen zijn voor een dergelijke ontwikkeling. Ik zie het 
niet op korte termijn gebeuren maar het zou wel een 
gezonde ontwikkeling zijn. Het aantal mensen dat 
nu uit conservatisme op de W D  stemt, zal dan naar 
het CDA gaan hetgeen een conservatief - progressief 
oplevert.

Een ander geluid binnen D66 is  de vorming van een 
progressieve volkspartij. Hoe staat u daar 
tegenover?
Ik denk dat zo’n partij altijd minder kiezers trekt 
dan de som van deze drie partijen nu. De tijd hier
voor lijkt mij definitief voorbij.

W D -leider Bolkestein deed onlangs een oproep om 
m eer oog te hebben voor christelijke waarden. Hier
mee wekte h ij de indruk dat liberalisme geen waar
den heeft. Is dat zo?
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Ik vind dat inderdaad een heel merkwaardige dis
cussie. Men doet alsof er een crisis is ontstaan door 
de secularisatie, die al door Nietzsche is verkondigd. 
Is er al zolang een crisis? Of denken we dat alleen 
maar? Missen we die vaste christelijke waarden? 
Wat is er zo specifiek christelijk aan die waarden? 
Die waarden zijn historisch ontwikkeld in een perio
de van duizend jaar kerstening die van alles in zich 
heeft opgenomen, ook heidense elementen, en waar
uit verplichtingen ten opzichte van jezelf en anderen 
zijn voortgekomen. Met het wegvallen van de chris
telijke kerken zijn die waarden niet weggevallen. 
Waarden zijn veranderd door de toenemende mobili
teit, waardoor mensen 
nieuwe kansen kregen.
Daarmee verlies je tra
ditionele vastheid maar 
krijg je wel meer 
vrijheid.
E r wordt in de discus
sies regelmatig een ver
band gelegd tussen de 
toegenomen criminali
teit en de veranderde 
normen. De criminali
teit is wel degelijk een 
groot probleem. De oor
zaak hiervan is voor een 
groot deel de oorlog te
gen drugs. Die crimina
liteit hebben we onszelf 
op het hoofd gehaald 
door vijftig procent van 
de capaciteit van politie 
en justitie te belasten 
met delicten die met 
drugs te maken hebben.

Nadelen van de ontkerstening moeten we heel con
creet bij de kop pakken. Maar dat zijn geen morele 
m aar sociale problemen.

De vraag die zich bij h e t lezen van de heer Bol- 
kestein  zijn betoog opdringt ia: hoever m ag de poli
tiek  gaan om burgers bepaalde waarden op te 
leggen?
D at is niet aan de orde. De politiek moet ervoor zor
gen dat mensen de toekomst niet pessimistisch en 
angstig tegemoet zien. In vervolg op wat ik zei over 
drugs en criminaliteit: wie kiest nu uit vrije wil voor 
drugs? Dan moet er toch een sociaal probleem zijn?

In  een artikel voor LEF getiteld  Een liberale m aat
schappijvisie ' stelde u dat de klassieke liberalen zich 
uitslu itend  richten op h e t wegnemen van belemme
ringen (negatieve vrijheid) en socialisten zich u it
slu itend  richten op h e t bieden van kansen (positieve 
vrijheid), terw ijl beide vormen van vrijheid een één
heid  vormen. Is  dat m et Paars veranderd?
Ik vind dat nog steeds zo. Ik vind het te gek om al
leen naar de ontwikkelingskansen van de een of het 
ene te kijken zonder te kijken naar de kansen van de

ander of het andere. De accenten blijven nog wel zo, 
worden nog steeds zo binnen eigen politieke kring 
beleden en naar buiten toe gepropageerd. Maar als 
beide partijen in één kabinet zitten, zullen beide vor
men van vrijheid tot hun recht moeten komen.
Ik vind dit kabinet wel overdrijven in hun streven 
naar privatisering, met de gedachte dat het m arkt
mechanisme alle behoeften beter zou vervullen. Kijk 
naar de ziektewet; een minder vergaande maatregel 
zou een even goed effect hebben gehad. Met de pri
vatisering bestaat het risico dat oplossingen die ge
vonden worden de werkgelegenheid niet bevorderen. 
Terwijl ik dat nu juist belangrijk vind. De werkloos

heid heeft een marginalisering van 
grote groepen mensen tot gevolg. 
Noch liberalen noch socialisten ge
ven een goede oplossing voor het te
kort aan werk, omdat ze te strak 
over de hele linie kijken.

H eeft h e t liberalisme een te beperkt 
mensbeeld: m ensen moeten h e t z e lf 
maar zien te redden?
Inderdaad, men kijkt wel heel sterk 
naar vrijheid en verantwoordelijk
heid in termen van individuele men
sen m aar te weinig in termen van 
groepen mensen. Culturele minder
heden moeten als groep ook vrij
heidsrechten hebben; zij moeten ook 
als groep een identiteit kunnen heb
ben. Biologisch gezien zijn we indivi
duele wezens m aar cultureel niet. U 
en ik spreken toch niet ieder een ei
gen taal? Als je bijvoorbeeld met 
Friezen spreekt merk je dat hun ei
gen cultuur en taal belangrijk voor 
hen zijn. Culturele cohesie bergt 

heel positieve elementen in zich, je moet alleen uit
kijken dat het niet uitgroeit tot nationalisme. Maar 
die verschijnselen hebben andere oorzaken dan 
groepsidentiteit.

Een liberale visie die heel anders is  dan zoals u deze 
schetst, is  te lezen in Joris Voorhoeves 'Labiele Vre
de' waarin h ij zijn sociaal-liberale m ensvisie uiteen
ze t die sterke gelijkenissen vertoont m et de 
D66-notitie 'Voor de verandering'.
Er zijn in de W D  allerlei mensen die op hun eigen 
manier hetzelfde zeggen als ik. Als partij markeert 
deze zich als een groep die opkomt voor het individu, 
waarbij het collectief mag mits het individu vrijwillig 
is toegetreden. Maar mensen zijn niet vrijwillig toe
getreden tot de groep van Friezen of een andere min
derheidsgroepering. Mensen zijn niet louter indivi
duen die hun ratio als kompas gebruiken.

Ik  wilde u ook enkele vragen stellen over de relatie 
tussen burger en politiek. D66 is  een fervent voor
stander van referenda.
Niet ongedifferentieerd. Landelijk zijn we alleen 
voorstander van een corrigerend wetgevings
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referendum en niet voor een directe democratie. 
Plaatselijk ligt dat anders omdat mensen daar ook 
de directe gevolgen van hun eigen besluit ondervin
den. Ik plaats vraagtekens bij de terechtheid van re
ferenda in Rotterdam en Amsterdam, omdat mensen 
daar de grensoverliggende problemen niet zagen. 
Het bezwaar tegen een directe democratie is dat je 
niet kan verwachten dat iedereen de politiek gaat 
volgen.
Het correctief referendum is niet meer dan een vei
ligheidsklep, als er onder de bevolking sterke emo
ties ten nadele van een voorstel leven. Burgers heb
ben dan een mogelijkheid om iets tegen een voorstel 
te ondernemen en een signaal naar de politiek te ge
ven dat ze te weinig weet wat er leeft.

Is  n ie t een fundam enteel bezwaar tegen h e t referen
dum dat n iets garandeert dat de m eerderheid gelijk 
heeft.
Het is nooit gegarandeerd dat de meerderheid het bij 
het juiste eind heeft. Ook niet in het parlement. 
Maar het is nu eenmaal de minst slechte regel. Eni
ge nuancering kun je aanbrengen door gebruik te 
maken van gekwalificeerde meerderheden.

In  de praktijk  blijken referenda vaak conservatief 
u it te pakken. M ensen kiezen voor h e t houden van 
wat ze hebben.
Dat is maar de vraag. Als er grote hindernissen zijn 
die de bewegingsvrijheid van burgers beperken, dan 
kunnen ze die bestaande hindernissen met een refe
rendum opzij zetten. Met een referendum hebben zij 
de mogelijkheid om iets tegen een bestaande onge
wenste situatie te doen.

Een ander voorstel van D66 is  de invoering van een 
districtenstelsel. De Britse geestverwanten van uw  
partij - de Liberal Democrats - willen dit stelsel in 
hun land nu net afschaffen.
Maar die hebben ook een onmogelijk kiesstelsel: met 
een relatieve meerderheid in een district heb je de 
enige zetel die voor dat district staat gewonnen en 
zijn alle andere stemmen waardeloos. De vraag is 
hoe het wel moet. Het Engelse systeem is in ieder ge
val desastreus.

De verhouding tussen vertegenwoordigers en verte
genwoordigden is nooit mathematisch zo zuiver als 
bij het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. 
Bij dat stelsel gaat het om stemmen op een lijst, 
m aar welke stemmer weet nu wie er op de lijst staat 
onder de lijsttrekker? Waar het mij om gaat is het 
ontstaan van een andere omgang tussen kiezers en 
politici. "Ja," zullen tegenstanders zeggen, "maar in 
de huidige situatie gaat een politicus toch ook de re
gio in." Dat klopt, maar dan spreekt hij in de prak
tijk slechts met leden van zijn eigen partij. Als men
sen zich herinneren dat ze herkozen moeten worden 
door inwoners van hun eigen district zijn ze daaren
tegen meer verantwoordelijk voor een goede commu
nicatie met hun kiezers en moeten ze luisteren naar 
die kiezers. Dan ontstaat er een reële

ideeënuitwisseling. W ant waar halen de ministers 
hun kennis van maatschappelijke problemen van
daan? Van de medewerkers van hun eigen ministe
rie, die net zoals politici doorgaans alleen in Den 
Haag zijn en alleen allerlei vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties spreken.

Een van de hoofdrolspelers in  de relatie tussen bur
ger en politiek is  de pers. Is  de pers wel een goed 
doorgeefluik als je  zie t dat de journalistieke bericht
geving zich concentreert op opiniepeilingen, korte 
kreten en oppervlakkige vragen?
Met die opmerking ben ik het eens. De tijd dat de 
pers goed informeerde is voorbij. Er was een tijd ge
leden een groep journalisten die zich inleefde in een 
probleem en met gepaste afstand erover schreef, 
maar nu is dat anders. De commercialisering noopt 
tot aandachttrekkend schrijven. E r wordt oppeppend 
lekker leesvoer geboden m aar beschouwende verha
len ontbreken. De correspondenten lopen mee met 
politici in Den Haag en moeten vlot en snel artikelen 
produceren. Echt goede informatie is schaars. D aar
naast moet men concurreren met de buis. Veel 
nieuws is commentaar op nieuws dat weer anderen 
gebracht hebben.
Het valt mij op dat vroeger bij het Capitool mensen 
vanuit allerlei politieke partijen en organisaties met 
elkaar in discussie gingen en nu in plaats daarvan 
een journalist een politicus uitvraagt. De journalist 
bepaalt nu niet alleen de agenda, m aar ook de in- 
houd van het nieuws.

Misschien is  h e t wat gechargeerd, m aar ik  kreeg 
sterk de indruk dat b ij de laatste verkiezingen de 
pers h e t stem gedrag a c tie f bepaald heeft.
Het gaat steeds meer die kant op. W anneer eenmaal 
een onderwerp boven tafel komt dat rellerig is, dan 
gaat iedereen erover schrijven en wordt zo de indruk 
gewekt dat er iets heel ergs aan de hand is. Politici 
worden soms doodgeschreven. Dit geldt niet voor het 
hele journalistieke bedrijf, maar die ontwikkeling 
wordt wel steeds sterker.

In Nederland is  er een libertarisch persmodel - ze 
mogen in zeer grote vrijheid schrijven wat ze willen 
zonder dat iem and hen aan de verantwoordelijkhe
den voor hun gedrag herinnert. Zou een persmodel 
dat m eer oog heeft voor de sociale verantwoordelijk
heid van de berichtgeving dan n ie t beter zijn?
Wie moet de pers controleren? Verantwoordelijkheid 
is wel noodzakelijk, m aar wie moet ze er aan herin
neren? Voor een deel moet dit uit de opleiding ko
men en vanuit de lezers, m aar die laatste groep 
wenst ontbijtentertainment.

In  D uitsland noem t men de pers a l de 'vierde m acht' 
Dat is een groot gevaar. Nederlandse journalisten 
beseffen hun verantwoordelijkheid vaak wel. Het ligt 
niet aan de mentaliteit van journalisten als individu
en maar aan het systeem; een kran t moet geld op
brengen en dus entertainm ent en sensatie brengen. 
Tegen die commercialisering van het bestaan kun je
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niet ingaan, daar is niet tegen op te boksen. Com
mercialisering is een onderdeel van een ontwikke
ling die ook positieve kanten heeft. Al zijn verschijn
selen als consumentisme, terwijl we omwille van het 
milieu ju ist minder moeten consumeren, natuurlijk 
onwenselijk.

Is  een van de oorzaken van de klo o f tussen burger en 
politiek n ie t dat h e t politieke bedrijf geen positie f 
imago heeft?
Ja, voor een belangrijk deel. Onbekend maakt onbe
mind en veel van de zaken die mensen wel horen 
zijn rellerig. Politiek werk dat uitleg vraagt en min
der smeuïg is, komt niet aan de orde. Politici hebben 
nu een kwade reuk, vroeger waren dat vooral 
advocaten.

In somm ige gevallen, op afdelingsniveau bijvoor
beeld, b lijkt echter dat dat negatieve imago n ie t on
terecht is.
Dat is helaas ook waar. Dat politieke partijen lokaal 
alleen kijken naar electoraal succes en dat hun leden 
alleen kijken naar hun eigen positie, is zorgelijk. Dat 
is ontmoedigend voor mensen. Na de Tweede We
reldoorlog vroeg ik mij af of ik lid moest worden van 
de W D  of van de PvdA. Ik kreeg toen te horen dat 
bij de PvdA lokaal alleen gesproken werd over mid- 
denstandsbelangen en bij de W D  was het niet an
ders. D at is altijd een deel van de politiek geweest. 
Van de andere kan t wordt de beeldvorming van de 
politiek niet alleen door politici bepaald.

Is  een ander probleem van de politiek n ie t dat pohti- 
ci te weinig vernieuwend zijn en zich te weinig open 
stellen voor nieuwe ideeën? De leden van politieke 
partijen luisteren naar wat de politieke voorman te 
zeggen h ee ft en zijn boodschap is  a l jaren dezelfde. 
Men staa t voor te weinig nieuwe visies open?
In D66 is dat minder zo. Ik ben niet een van enthou
siasme overlopend congresganger, m aar als ik naar 
congressen van mijn partij ga, dan vind ik het leuk 
en niet blokkerend. Het behoort tot de cultuur van 
D66 om open te staan voor nieuwe ideeën. Ik doe op 
dit moment mee aan een denkclub en daar gaat het 
er heel openlijk aan toe en worden beproevenderwijs 
ideeën geopperd.

U  kaartte a l h e t onderwerp werkloosheid aan. In de 
- in m ijn ogen voortreffelijke - D66-notitie 'Voor de 
verandering' staa t een interessante paragraaf over 
jongeren en de problemen die z ij anno 1996 onder
vinden, waarvan werkloosheid er één is  naast: teveel 
regelgeving om een eigen zaak te kunnen beginnen, 
een JW G  die n ie t optimaal functioneert en opleidin
gen die slecht voorbereiden op werk.
Het is ontzettend belangrijk dat jongeren toegang tot 
de maatschappij krijgen. E r wordt nu al gesproken 
over een derde generatie werklozen; waar moeten 
die mensen nog een voorbeeld vandaan halen? Het is 
een fundamenteel probleem dat mensen fikse moeite 
hebben om hun weg te vinden in de maatschappij. 
Als je eenmaal werk hebt, rol je wel een eind mee.

Het is heel realistisch om daar bezorgd over te zijn. 
Het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op gaat is 
heel hoog en er zijn onvoldoende nieuwe arbeids
plaatsen om die toevloed op te vangen. Het probleem 
wordt beseft, maar de oplossing heeft nog niemand. 
Het onderwijs is een probleem op zich. E r zijn ra 
zendsnel maatregelen doorgevoerd die problemen 
met zich mee hebben gebracht. De lage drempel en 
de grote openheid van het onderwijs leverden finan
ciële en onderwijs-problemen op. Massaliteit blijft 
een groot probleem waaraan we moeten blijven 
dokteren.
Een structureel nieuw probleem is de groeiende spe
cialisatie. Om het onderwijs betaalbaar te houden, 
wordt de studieduur verkort. M aar dat heeft weer 
tot gevolg dat opleidingen beperkt worden tot de 
kern en afgestudeerden alleen van hun eigen vakge
bied wat afweten. In hun eigen specialisatie zijn zij 
dan kundig, maar ze kunnen onvoldoende samen
werken. E r is behoefte aan meer polyvalente men
sen; dat is voor de toekomst van vreselijk groot 
belang.

Door de kortingen op de beurs is  h e t aantal studen
ten toch al redelijk gedaald.
Die korting leverde een schrikeffect op, m aar dat 
werkt slechts op de korte termijn. De belangrijkste 
vraag is: is die lange verblijfsduur binnen het onder
wijs wel gewenst? De overheid mag hiertoe ook be
paalde prikkels geven, door bijvoorbeeld de beurs om 
te zetten in een lening. M aar dan wel een beurs en 
een lening die voldoende ruim zijn.

H et onderwerp van deze - vijftigste - LEF-uitgave is  
de Intergouvernem entele Conferentie. D66, veel 
m eer dan de W D , heeft een positieve attitude tegen
over de EG  terw ijl Europa een vrij ondemocratisch 
orgaan is  en de k lo o f tussen (Nederlandse) burger en 
Europese politiek groot is?
Het is een afwegingskwestie: wat verwacht je dat er 
gaat veranderen? Je moet niet echt optimistisch 
maar ook niet echt pessimistisch zijn. De Europese 
eenwording is ook cultureel belangrijk; grote (econo
mische) spanningen moeten we nooit meer terugkrij
gen. We moeten tijdig een vorm ontwikkelen waarbij 
die zijn tegen te gaan. Duitsland is zeer voorzichtig 
om haar macht te laten gelden en de Duitse roep om 
integratie mag niet onbeantwoord blijven. Gebeurt 
dat wel dan krijg je Alleingang en spanningen.

We mogen de impetus van de Europese eenwording 
niet verliezen. Sommige mensen roepen 'het gaat te 
hard'. Maar de bovennationale winsten overtreffen 
de nationale belangen. Wat we als Europeanen kun
nen verliezen is groter dan dat we als Nederlanders 
kunnen verliezen. Een aangezien iedere Nederlan
der een Europeaan is, kun je je winst uittellen!

Cedric P. Stalpers is  
hoofdredacteur 
Liberté Egalité 
Fraternité.
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Redactioneel
"F le x ib ilite it is o n z e k e rh e id  vo e d e n . V o o r de  w e rkn e m e r: m a g  ik  m o rg e n  n o g  
te ru g k o m e n ?  M a a r o o k  v o o r  de  w e rkg e ve r: is  h ij o f  z ij e r  m o rg e n  n o g ?  
B e ta a lt de  b u u rm a n  b e te r  o f  b ie d t de  b u u rm a n  b e te re  a rb e id s o m s ta n d ig h e 
den, m e e r z e k e rh e id  o f  p re tt ig e r  w e rk?  F le x ib e l in z e tte n  van  p e rs o n e e l is  
duur. O ve ru re n  m o e te n  u ite in d e lijk  d u u rd e r  b e ta a ld  w o rden , o n z e k e rh e id  en  
de o p lo p e n d e  w e rkd ru k  le id e n  to t v e rm o e id h e id  en  s tress . U itz e n d k ra c h te n  
m o e te n  s te e d s  in g e w e rk t w o rden , w a t tijd  en  g e ld  kost. B o v e n d ie n  h e b b e n  
ze  va a k  e e n  m e n ta lite it van  'Na o n s  de  z o n d v lo e d ’. D a t k o m t o m d a t ze  
g e e n  b a n d  h e b b e n  m e t h e t bed rijf. H ie r  op  s traa t, m o rg e n  e rg e n s  a n d e rs  
a an  de  s la g ."

Ernest Jacobs, Jongerenbeweging ATTAK

Bovenstaand citaat geeft aan dat flexibilisering mogelijk niet dè oplossing 
van de werkloosheid is en meer nadelen heeft dan velen denken. In deze 
LEF staan w e rk g e le g e n h e id  en  f le x ib ilis e r in g  centraal. Werk speelt bij bijna 
iedere behoefte van mensen - denk aan de in de psychologie welbekende 
Maslow hiërarchie - een rol. Werk is noodzakelijk voor het verkrijgen van 
voedsel en beschutting (fysiologische behoeften) en kan zorgen voor 
stabiliteit, sociale contacten en zelfwaardering. Het kan kansen op zelfverwe
zenlijking bieden. Het belang van werk is, kortom, niet alleen in geld uit te 
drukken.
Deelvragen die in dit thema-nummer beantwoord worden, zijn:
- Wat is flexibilisering? Welke gevolgen heeft het en welke voor- en nade

len? Is flexibilisering een sociaal-wenselijke en effectieve manier om de 
werkgelegenheid te vergroten?

- Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van de werkloosheid? Op welke 
manieren is de werkloosheid terug te dringen? Wat is de kwaliteit van de 
verschillende politieke oplossingen van de werkloosheid?

- Welke invloed heeft privatisering op werkgelegenheid?
- Hoe gunstig zijn de toekomstverwachtingen m.b.t. de werkgelegenheid?
- Welke ingrepen dienen er m.b.t. de wig plaats te vinden?
- Moet het minimumloon intact blijven?

Niet alleen flexibilisering maar dus ook andere voorgestelde oplossingen 
voor de werkloosheid komen aan bod, zoals nieuwe belastingsystemen, 
arbeidsduurverkorting en het basisinkomen. De liberalen spreken zich in 
deze LEF uit bij monde van Cees Quirijns (JOVD), Thomas Cool (Sociaal 
Liberaal Forum) en Ernest Voogd (groen-liberaal). Martin Schenkels, haanlo
ze, geeft een indruk van de praktijk waarmee haanlozen te maken hebben 
en biedt een overzicht van de terreinen waarop de politiek tekort schiet. Een 
interessant contrast is te vinden in de visies van de heren Scholte (VNO- 
NCW) en Bothmer (Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk). 
De prikkelend schrijvende Rob Brockhus, die zelf een website heeft opgezet 
ten einde een platform te bieden voor discussies over sociaal-economische 
onderwerpen, gaat in deze LEF in discussie met Minister Melkert van 
Sociale Zaken.

Namens de redactie wil ik de JOVD een inspirerend congres over werkgele
genheid en flexibilisering wensen.

met liberale groeten,

Cedric P. Stalpers
hoofdredacteur Liberté Egalité Fraternité



ONDERNEEM ‘T MAAR !
sociaal culturele aspecten rondom ondernemerschap

Cees Q u in jn s

Het primaat van het werkgelegenheidsbeleid dient te liggen bij het stimuleren van het individueel 
ondernemerschap. Het zijn namelijk de ondernemingen die werkgelegenheid en welvaart creëren. Alhoewel 
er in Nederland steeds meer mensen besluiten voor zichzelf te beginnen, lopen we in internationaal opzicht 
nog (ver) achter. Om ondernemerschap te stimuleren dienen allereerst de omstandigheden rondom de eigen 
zaak te verbeteren. Willen we echter een substantieel gedeelte van de Nederlandse bevolking aan het 
ondernemen krijgen, dan dient bovendien aandacht besteed te worden aan bepaalde sociaal culturele 
aspecten rondom het ondernemerschap.

In een them anum m er over werkgelegenheid is een 
verhaal over de sociaal-culturele aspecten m .b.t. on 
dernemerschap m isschien niet een voor de hand 
liggende keuze. Im m ers op voorhand  weten we al dat 
houdingen en ingeburgerde m ythen  niet van de ene 
op de andere dag kunnen  w orden  veranderd. Boven
dien is het niet gem akkelijk om  er als overheid een 
pakket regels op los te laten. Ik betwijfel overigens 
of dit laatste te betreuren is.
Wat ik niet betwijfel is dat ondernem ers de enigen 
zijn die -in het N ederland van vandaag- een structure
le oplossing kunnen bieden voor de w erkloosheid. 
Ondernemers creëren nam elijk banen (voor zichzelf 
en voor anderen), terw ijl andere partijen (zoals w erk
zoekenden en de overheid) vaak niet verder kom en 
dan het vinden van banen in de bestaande voorraad. 
Zelfs werkgelegenheidsprojecten die door de overheid 
worden opgezet creëren geen werkgelegenheid, m aar 
verhullen niets anders dan schrikbarend hoge lasten 
die er voor zorgen dat dergelijke banen in  de vrije 
markt niet to t stand kom en.
De politieke verhoudingen in  N ederland m aken het 
naar mijn idee onm ogelijk om  drastisch in te grijpen 
in de sociale zekerheid, de collectieve lasten of het 
arbeidsrecht, opdat een daadw erkehjk vrije m ark t
werking op de arbeidsm arkt kan w orden bewerkstel- 
ligd.
Ook de in rap tem po ontw ikkelende inform atietech
nologie gooit roet in het eten. N iet alleen rou tine
matige werkzaam heden kunnen w orden  vervangen 
door machines, maar zelfs de uiterste gecompliceerde 
automatisering (of inform atisering) van kennis kom t 
al aardig in het vooru itzich t (denk bijvoorbeeld aan 
kennissystemen en zelf-lerende netw erken). O ndanks 
het feit de inform atietechnologie ook  nieuw e banen 
creëert, zal het netto-effect negatief zijn. Tel daarbij 
de economische concurrentiekracht van de ‘N ew  
Industrialising C o u n tries’ en de groeiende bevolking 
op en er resulteert een erg ongunstig plaatje voor de 
toekomstige werkgelegenheid.
Een van de weinige opties die in een dergelijke omge
ving nog overblijft is naar m ijn idee de stim ulering 
van het ondernemerschap.

Omstandigheden
H et kabinet heeft d it o o k  in  gezien en is begonnen 
m et het stim uleren van de ‘b an en m o to r’ van de 
econom ie, het M idden- en K leinbedrijf. D aartoe richt 
m en zich nagenoeg volledig op het verbeteren van de 
ondernem ingsom standigheden. Fiscale stimulansen, 
vereenvoudiging van wetgeving en allerlei platform s 
zijn m om enteel beleid.
Deze stim ulansen zullen niet zonder gevolg blijven. 
H e t verbeteren van de ondernem ingsom standigheden 
zal er zeker voor zorgen dat bepaalde w a n n a b e ’ s over 
streep w orden  getrokken en er werkgelegenheidsef
fecten bij de zittende ondernem ingen zullen o p tre 
den.
Afgezien van de discussie o f het huidige pakket m aat
regelen voldoende is om  het ondernem erschap te 
bevorderen, is de vraag belangrijker of er überhaupt 
wel een substantieel deel van de bevolking aan het 
ondernem en te krijgen is d o o r verbetering van 
slechts de ondernem ingsom standigheden. N aar m ijn 
idee is d it niet het geval. D o o r slechts te kijken naar 
de ondernem ingsom standigheden gaat m en namelijk 
voorbij aan een aantal sociaal-cultureel bepaalde 
f a c to r e n  d ie  n u  ju i s t  d ie  b r o o d n o d ig e  
ondernem ingsgeest belem m eren. Z onder aandacht te 
besteden aan deze ingeburgerde zienswijzen ben ik 
b a n g  d a t  h e t  v e r b e t e r e n  v a n  d e  
ondernem ingsom standigheden slechts to t gevolg zal 
hebben dat een (te) klein gedeelte van de bevolking 
de stap naar ondernem er maakt.
De belem m erende sociaal-culturele aspecten rond 
ondernem erschap zijn naar m ijn idee de schande van 
het faillissement, de grote m ate van risico-aversiteit, 
de m ythe van het aangeboren ondernem erschap en 
de traditionele tegenstelling werknem er-werkgever.

De schande van het faillissement
O m  een of andere vreem de rede is het in N ederland 
nog steeds niet geaccepteerd een fout te m aken. Dat 
geldt zeker in  de sfeer van het faillissement. Volgens 
de publieke opinie is de failliete ondernem er im mers 
m in of m eer een m islukkeling en heelt hij bewezen 
m et geschikt te zijn v o o r het ondernem erschap. Deze
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maatschappelijke opinie w erk t naar m ijn idee dan 
oo k  belem m erend op  de ondernem ersgeest. 
Potentiële ondernem ers w orden geconfronteerd met 
een angst voor het faillissement.
Vanzelfsprekend dient ook  een failliete ondernem er 
verantw oordelijkheid te nem en v o o r zijn daden (in 
de vorm  van het nakom en van zijn verplichtingen 
e.d.)v m aar zijn fouten m ogen hem  niet blijven 
achtervolgen. H et m oet m ogelijk zijn om  na een 
faillissement weer ‘gew o o n ’ deel te kunnen  nem en 
aan het m aatschappelijk verkeer. D at dit geen illusie 
is, kan wellicht de Am erikaanse situatie illustreren. 
In de VS staat een faillissement nam elijk bijna goed 
op je C.V: het getuigt van lef en de betrokkene heeft 
er (waarschijnlijk) veel van geleerd.
Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, kunnen 
tegen dit soort m aatschappelijke opinies m oeilijk 
concrete maatregelen w orden  genom en. H et doel van 
de constatering van dergelijke -naar m ijn  idee 
onjuiste- zienswijzen is dan o ok  het op gang brengen 
van een bew ustw ordingsproces. O p  term ijn  zou  dit 
dan m oeten leiden to t een m entaliteitsverandering. 
Tenslotte kan nog opgem erkt w orden  dat in 
concreto de wetgeving in het kader van het 
faillissement of de keuze van rechtsvorm  nog eens 
aandachtig bekeken kan w orden. Een eenmaal failliet 
gegane ondernem er kan bijvoorbeeld erg m oeilijk 
opnieuw  een BV oprichten.

Blindelingse afkeer van risico
In de loop der eeuwen zijn we van een
koopm ansvolkje naar een relatief risico-avers-volkje 
gedegradeerd. Deze risico-averse m entaliteit is zelfs 
bij de ondernem ers in ons land m erkbaar. K ijk naar 
de financiële sector die internationaal als dusdanig 
bekend staat en de protesten  van kleine zelfstandigen 
tegen de verruim ing van de w inkelsluitingstijdenw et. 
A lhoewel de verzorgingsstaat zeker geen goed heeft 
gedaan aan de risico-bereidheid van de bevolking, is 
het naar m ijn idee een breder probleem . In de loop 
der )aren lijkt risico nam elijk steeds m eer een 
geïsoleerd begrip te zijn gew orden. In plaats van 
risico^aversiteit is er dus eigenlijk m eer sprake van 
een blindelingse afkeer van risico. H et w o rd t daarom  
weer belangrijk om  de risico in  haar economische 
context te bezien. Im m ers risico valt niet los te zien 
van m ogelijk rendem ent. N iet het elim ineren van 
risico is econom isch juist, m aar het m axim aliseren 
van rendem ent bij een zo laag m ogelijk risico. D at is 
een fundamenteel verschil.
Alhoewel het feit dat niem and vandaag de dag m eer 
een betrekking voor het leven krijgt aangeboden, er 
voor zorgt dat de ris ico ’s van w erknem en en 
ondernem en naar elkaar toegroeien, zou er echte 
winst behaald kunnen w orden d o o r m ensen ervan te 
overtuigen dat risico op zich niet onw enselijk is. 
Naast het in kaart brengen van de bedreigingen 
(risico 's) zou eens veel m eer aandacht besteed m ogen

w o rd e n  aan  de m o g e l i jk h e d e n  van  h e t 
ondernem ersch ap.

De mythe van het aangeboren ondernemerschap
De m ythe van het aangeboren ondernem erschap 
duidt op uitspraken als “O ndernem en zit in je bloed” 
of “O ndernem en kun  je niet leren, dat m oet je 
doen”. N og afgezien van het feit dat ik niet een of 
andere ondernem ersgen geloof, is dit een uiterst 
m erkw aardige opstelling vergeleken met andere 
beroepen. Im m ers we leiden in N ederland 
stelselmatig artsen, bestuurders, econom en, juristen, 
etcetera, etcetera op v o o r banen in  loondienst. Dat is 
niet m eer dan norm aal.
Ik constateer echter dat er in N ederland nauwelijks 
opleidingen zijn to t ondernem er, zeker niet in het 
hoger onderwijs. Zoals we m ensen reeds op jonge 
leeftijd laten proeven aan uiteenlopende beroepen, zo 
z o u d e n  w e dat o o k  m o e ten  d o en  m et 
ondernem erschap. H oe eerder we m ensen wijzen op 
de m ogelijkheid om  ondernem er te w orden en hoe 
beter het onderw ijsaanbod op d it gebied is, des te 
m eer ondernem ers we in  de toekom st zullen zien. In 
bredere zin zouden zaken als creativiteit, flexibiliteit 
en com m unicativiteit in het onderw ijs beter aan bod 
m oeten kom en. D it zou  overigens niet alleen goed 
zijn voor de ondernem ers in spe, m aar zeer zeker 
ook  voor de kom ende generatie w erknem ers die zeer 
zeker te m aken zal krijgen m et een steeds sneller 
veranderende omgeving.

Werknemer versus Werkgever
De laatste factor die ik  wil noem en is de traditionele 
tegenstelling tussen werkgevers en w erknem ers. Deze 
tegenstelling  b ev o rd ert het ondernem erschap  
evenmin. Zowel w erknem ers als werkgevers lijken 
constant tegenover elkaar te staan (vergelijk 
vakbonden en werkgeversorganisaties).
Ik zou hier w illen pleiten voor het benadrukken van 
de overeenkom sten  tussen  ondernem ers en 
w erknem ers in plaats van de eeuwige verschillen. 
W at is een w erknem er im m ers anders dan een mini- 
ondernem ing die zijn eigen arbeid verkoop t ? D oor 
de o v e reen k o m sten  tu ssen  w e rk n em ers  en 
o n d ern em ers  te  b e n a d ru k k e n  kan  w e llich t 
bewerkstelligd w orden dat de (psychologische) 
overstap van w erknem er naar w erkgever kleiner 
w ordt.

Tot Slot
A lhoew el het belangrijk is om  de om standigheden 
rondom  het ondernem en te verbeteren, is het 
m instens zo belangrijk om  aandacht te schenken aan 
een aantal sociaal-culturele aspecten rondom  
ondernem erschap. M aatschappelijke opinies ten 
a a n z i e n  v a n  h e t  f a i l l i s s e m e n t ,  r i s i c o ,  
ondernem erschap en de relatie w erknem er-w erkgever 
dienen te veranderen. A lhoew el w einig concrete
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maatregelen (met u itzondering  van een grotere rol 
van het onderw ijs in het stim uleren van het 
ondernemerschap) kunnen w orden  genom en tegen 
deze zienswijzen, is een m entaliteitsverandering 
noodzakelijk om  een substantieel gedeelte van de 
bevolking aan het ondernem en te krijgen. Een 
fu n d a m e n te e l a n d e re  h o u d in g  t .o .v .  h e t

ondernem erschap in het algemeen gepaard met 
gunstigere om standigheden zullen naar m ijn idee 
zeker leiden to t m eer w erk èn m eer welvaart. Daar 
ging het tenslo tte om.

Cees Q u ir ijn s  is l id  v a n  de J O V D  congrescom m issie  
W erkgelegenheid  en F lexib ilisering .

Levert flexibilisering echte 
werkgelegenheid op?
Jo B o th m er

De nieuwe trend  is dat alles geflexibiliseerd m oet w orden. W erktijden veranderen, openingstijden eveneens. De 
mens, de belangrijkste p roduktiefactor überhaupt, m oet erachteraan lopen  en m oet zich aanpassen. D it om  de 
machine ter wille te zijn. W ant flexarbeid ontstaat om dat de werkgevers de m achinetijd volledig willen benutten. 
Dat zou een m inder groot probleem  zijn als er d o o r deze veranderingen reële werkgelegenheid zou ontstaan. 
Wat we echter zien is dat m ensen ook  als flex gezien w orden, aangezien m en m eer en m eer m et tijdelijke 
contracten w erkt.

Het gebrek aan een zekere arbeidsplaats en daardoor 
aan een zeker inkom en m aakt mensen onzeker. 
Vragen als: hoelang heb ik nog werk? W at als het 
contract is afgelopen? K unnen we in deze situatie wel 
een auto of huis kopen, w ant w at zijn de gevolgen 
als ik w erkloos w ordt? H oe verdelen we de w erktijd  
en de gezinstijd als tw ee partners werken? W elke 
gevolgen heeft het onregelm atig leefpatroon? W elke 
gevolgen heeft dit pa tro o n  voor de gezinsstructuur, 
voor de eventuele kinderen? Deze en andere vragen 
moeten w orden beantw oord.

Flexibilisering betekent eigenlijk niets anders 
dan dat de m ensen zich aanpassen aan de machine en 
dat de beschikbare p roduk tie tijd  volledig w ordt 
benut. D at lijkt te duiden op m eer werkgelegenheid.
Is dat ook  zo? M ogelijk op de korte  term ijn, m aar 
wat gebeurt m et m ensen die een onregelm atig 
werkpatroon volgen? O p  den d u u r zal de werkstress 
ze inhalen en ontstaan ziektes. Deze weer hebben 
mogelijk arbeidsongeschiktheid to t gevolg, wat weer 
leidt to t hogere premies. Als deze situatie ontstaat zal 
er naar andere oplossingen gezocht w orden, ofwel 
zullen machines de m ens nog overbodiger maken.
Dit aspect w ord t te weinig belicht, m aar roept wel 
de vraag op wie de p roduk ten  die gemaakt w orden 
moet kopen? Als de overgrote m eerderheid 
onvoldoende of een onzeker inkom en heeft, w ord t 
het consum eren een steeds groter probleem . H enry  
Ford zei oo it dat zijn w erknem ers zoveel m oeten 
verdienen, dat zi) zijn p roduk ten  kunnen kopen. In 
de huidige situatie zien we dat er drie groepen in 
onze sam enleving ontstaan zijn. De mensen met een
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zeker en hoog inkom en. De m ensen m et een onzeker 
en laag inkom en. De uitgeslotenen, de uitkerings
gerechtigden.

Als flexibilisering het an tw oord  is op de hoge 
w erkloosheid - die weliswaar in ons land licht 
terugloopt, m aar b innen  de Europese U nie niet daalt, 
m aar eerder toeneem t - dan zullen we op den duur 
zien dat dit an tw oord  een non-an tw oord  is.

De sociale aspecten
Flexibele arbeid kan een deel-antw oord zijn op 
w erkloosheid. M aar dan zijn er voorw aarden aan 
verbonden. O p  de eerste plaats geldt dat er zekerheid 
m oet zijn voor de w erknem ers en werkneem sters. In 
zijn no ta  F le x ib ilite it en Z ek e rh e id  stelt m inister 
M elkert bereid te zijn de ontslagregeling te versoe
pelen, m aar hij pleit er tevens voor dat de 
werkgevers m ensen dan wel weer zekerheid m oeten 
geven, een vaste aanstelling dus.

De voortdurende onzekerheid of je m orgen 
nog wel w erk  hebt, vreet aan m ensen. D at v indt zijn 
weerslag in de persoon zelf, b innen de familie en 
ook, laten we dat m et vergeten, in zijn 
werkom geving. Alleen die m ensen die zich goed 
(zeker) voelen kunnen  en zullen optim aal functio
neren en dus optim aal produceren. N ederland heeft 
de hoogste arbeidsefficiency van de hele wereld. 
Zoiets ontstaat niet zom aar. H et ligt verankerd in de 
zekerheid dat je een vaste aanstelling hebt, dat je 
w erk gewaardeerd (ook in loon) w ord t, dat m ocht je 
ziek w orden er een regeling is, dat m ocht ie 
w erkloos w orden  er een regeling is, dat er
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pensioenregeling is. Al deze regelingen kosten 
uiteraard geld, maar dat betaalt zich terug in 
uitstekende arbeidsprestaties. Als we de sociale 
aspecten uit het oog verliezen zal de arbeidsprestatie 
daaronder gaan leiden. D at zou kunnen  betekenen 
dat we b innenkort geen w ereldrecordhouder meer 
zijn, m aar terugvallen. H ierdoor zullen de produktie- 
kosten stijgen.

Verder m ogen we niet vergeten dat een 
gezonde thuisbasis een basis v o o r prestaties is. Een 
gezin waarin mensen elkaar nauwelijks zien, om dat 
ze beiden een flexbaan hebben, w ord t onder druk  
gezet. D at heeft zijn beslag op zow el de prestaties als 
op eventuele kinderen. W einig, te weinig tijd  voor 
kinderen zal consequenties hebben. Zie het aantal 
uitvallers op school. Kijk naar de grote investering in 
tweede kans onderw ijs en in de volwasseneneducatie. 
H oe m oeten we in deze situatie de nieuwe ideeën 
van de Europese Com m issie, het levenslange leren, 
inpassen? Daarnaast m oeten we niet vergeten dat als 
de basis ontbreekt het ondoenlijk  en dus 
geldverspilling is om  mensen bij- of om  te scholen.

Een ander aspect is de maatschappelijke 
structuur, die onder d ruk  w ord t gezet. Als m eer en 
m eer mensen op de meest verschillende tijden 
werken zullen de m ogelijkheden om  vriend
schapsbanden te onderhouden  o f deelname aan 
verenigingen ook onder d ruk  kom en te staan. W eer 
een belangrijke factor, die de gem oedsrust m et ten 
goede kom t. N a tuu rlijk  heb ik, d o o r verm indering 
van de arbeidstijd, m eer vrije tijd te r beschikking. 
Maar met wie kan ik  die delen? Alleen sporten  of 
een biertje gaan drinken is niet de meest ideale 
invalshoek voor een samenleving, w aarin m ensen op 
elkaar zijn aangewezen om  te kunnen  functioneren.

Gezondheid
De gezondheid van m ensen staat onder zw are druk. 
Dat heeft gevolgen. H oe slechter je je voelt, hoe 
m eer medische hulp je nodig hebt. De kosten voor 
de gezondheidszorg rijzen nu al de pan uit. Ingrepen 
w orden aan de lopende band als noodzakelijke 
geachte wijzigingen doorgevoerd. W at doen we als de 
kosten stijgen, mede om dat d o o r de stress en de 
psychische druk  veroorzaakt d o o r de flexarbeid 
steeds m eer mensen ziek raken? M ensen uitsluiten 
van gezondheidszorg? W aar blijft dan de Nederlandse 
samenleving w aarin m ensen zorgen v o o r elkaar?

Toekomstverwachtingen
Als uitkeringsgerechtigdenorganisatie heeft het 
Sam enwerkingsverband m ensen zonder betaald w erk 
uiteraard verwachtingen van de toekom st. Geen al te 
hooggespannen of overtrokken  verwachtingen. 
A lvorens hierop in te gaan, wil ik  eerst nog een visie 
schetsen van de toekom st, zoals die nu gestalte krijgt. 
Steeds meer mensen zullen afhankelijk w orden  van 
stress-banen en zu llen  u ite rm ate  v o o rz ich tig

investeren in een toekom st, om dat deze te onzekere 
factoren herbergt. Ik heb reeds geschetst dat 
flexarbeid kan leiden to t overproduk tie  en dat het 
kan leiden to t terughoudendheid  waar het 
investeringen betreft.

Wij hopen dat de toekom st het m ogelijk zal 
m aken om  op een andere m anier over betaald werk 
te denken. W erk, betaald en onbetaald, is er ten 
dienste van de mensen. M ensen zijn er niet ten 
dienste van werk!

O o k  geldt, naar onze mening, dat een 
werkgever w inst m oet kunnen  m aken, m aar dan wel 
begrensd. De plicht, de maatschappelijke plicht van 
de werkgever, ligt besloten in  zijn wil om  geld te 
verdienen. Hij m oet m ensen de kans bieden om  op 
een b e h o o r lijk e  w ijze , o n d e r  fa tso en lijk e , 
m e n s w a a rd ig e  o m s ta n d ig h e d e n  te  k u n n e n  
produceren. H et huidige beleid, op de korte term ijn 
alles eruit halen, w ijzen we af. De werkgever en de 
wetgever hebben naar ons idee de p licht om  op de 
lange term ijn  te plannen. D at betekent dat m en er 
niet naar m oet streven elk jaar de winsten te 
verdubbelen, m aar om  elk jaar een als fatsoenlijk te 
beoordelen w inst te m aken. H et steeds rijker maken 
van de rijken en daardoor steeds arm er m aken van de 
arm en zal op den d u u r er toe leiden dat men de 
p roduk ten  alleen aan zichzelf kw ijt kan, en wat dan?

WIG
Dat voert ons naar de discussie over de zogenaamde 
Wig. Steeds weer roepen werkgevers en in hun 
kielzog de politici dat de W ig te groot zou  zijn. Maar 
is dat ook  zo? Is het niet eerder zo dat dankzij de 
Wig mensen zekerheid w ord t geboden? Is het niet 
eerder zo dat N ederland dankzij de W ig en dus 
dankzij de zekerheid een land is w aar zeer weinig 
gestaakt w ord t, u iterm ate efficiënt geproduceerd 
w ord t en waar de w erknem ers en werkneem sters hun 
bedrijf als een deel van hun  eigen beschouwen?
Als de W ig nog verder w ord t verkleind zullen de 
arbeidskosten en dus de produk tiekosten  verlaagd 
w orden, m aar zullen alle mogelijke andere kosten 
stijgen. W at m aakt het dan uit?

Als de W igverkleining er toe zal leiden dat er 
nauwelijks nog iets van sociale zekerheid of van 
pensioenrechten overblijft w ord t N ederland dan niet 
teruggew orpen naar de 19e eeuw, waar iedereen zelf 
m aar m oest zien te overleven? H oelang d uurt het 
dan nog voordat k inderarbeid geaccepteerd wordt?

In dit kader w illen we opm erken dat stappen 
om  de W ig verkleinen met altijd even goed 
uitpakken. Soms is het zo dat een budgettair neutrale 
regeling leidt to t kostenverhoging bij bedrijven die 
veel mensen in  dienst hebben. Is er eigenlijk al eens 
onderzocht welke gevolgen dergelijke beslissingen 
hebben voor de bedrijven, die nog m ensen een 
arbeidsplaats bieden?

H et Sam enwerkingsverband m ensen zonder
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betaald werk wijst dit beleid af. W e m oeten nieuwe 
wegen inslaan. A rbeidstijdverkorting, w aardoor er 
meer mensen een w erkplek kunnen verwerven. 
Studieverlof, w aardoor mensen kunnen bijscholen. 
Het onderwijs m oet w orden  aangepast aan de 
werkelijkheid. N u w orden jonge m ensen opgevoed 
voor het bedrijfsleven. D irecte inzetbaarheid is de 
leuze. Deze mensen kunnen echter niet analytisch 
denken en raken in paniek in als ze onder druk  
komen te staan. C reativiteit is u it den boze. Wij 
vinden dat het onderw ijs gericht m oet zijn op 
zelfstandig denken en op creativiteit, op een leven, 
waarin men een 24-uurs baan zal hebben en m ogelijk 
enkele keren tijdens een leven w erkloos kan w orden. 
Dat is een realistische benadering.

En niet te vergeten een andere benadering 
van de additionele arbeid. W anneer m ensen een 
additionele baan aanvaarden m oet er een positieve 
toekom stverwachting aan vast zitten. W erken voor 
een uitkering, zoals de M elkertbanen accepteren we 
niet, evenmin als het voor altijd vastzitten op het 
m inimumniveau bij een banenpool. M ensen hebben 
dan weliswaar een betaalde baan, m aar blijven voor 
de rest in de armoedeval gevangen. Wij zien geen heil 
in een verkleining van de wig. D at is korte term ijn

denken w aarvoor we de volgende eeuw een dure 
rekening zullen m oeten betalen.

Oplossingen
Als we de oplossing voor het probleem  w erkloosheid 
zouden hebben, zouden we deze allang hebben 
aangeboden. N iem and heeft dè oplossing in huis. Er 
zullen vele kleine stappen gezet m oeten w orden om  
dit grote m aatschappelijke probleem  op te lossen. 
Een oplossing kan flexibele werkgelegenheid zijn, 
m its het goed w o rd t overdacht en op een overwogen 
wijze w ord t ingevoerd. Als het m ensen in  hun 
waarde laat, zekerheid biedt en een fatsoenlijk 
inkom en garandeert. D at zijn voor ons vaste 
voorw aarden, waar we niet van af zullen wijken.

W e hopen dat vooraleer alles geflexibiliseerd 
is er over w ord t nagedacht en gediscussieerd w ord t 
over de consequenties. De tijd , die we daarvoor voor 
nodig hebben zou achteraf m ogelijkerwijs zichzelf 
dubbel en dwars terugbetalen. De tijd  zal leren hoe 
intelligent N ederland om  zal gaan m et zijn 
menselijke capaciteit.

Jo B o th m e r  is secretaris v a n  he t S a m e n w e rk in g sv e rb a n d  
m ensen  zo n d e r  betaa ld  w erk.

Het basisinkomen op de keper 
beschouwd
Drs. E ven Voogd

Het denkbeeld van een basisinkom en is, voo r zover mij bekend, voor het eerst in 1793 geopperd, precies 
tweehonderd jaar geleden, en wel d o o r C ondorcet, de sym pathiekste denker van de V erlichting. (Hij was ook  de 
eerste die de vrouw  onom w onden en principieel als de gelijke van de m an erkende. Fem inisten m ogen deze 
rationalist wel gedenken voor ze weer eens een rom antische bevlieging krijgen.) H e t idee w erd in 1796 
uitgewerkt door zijn Engelse vriend Thom as Paine, ’n m an die zowel bij de A m erikaanse onafhankelijkheid 
(1776) als bij de Franse revolutie (1789)betrokken is geweest.

Veenbrand
Dat is lang geleden. De m an die het idee - 
basisinkomen - op de agenda van de m oderne, 
westerse wereld heeft gezet, is R obert Theobald, in 
het boekje Free m e n  a n d  fr e e  m a rke ts  (1963, 1965). 
Van die agenda is het basisinkom en vervolgens nooit 
meer verdwenen. Hoeveel tegenstand er ook  is, 
telkens kom t het idee weer naar voren. H et 
basisinkomen is wel eens vergeleken met een 
ondergrondse veenbrand, die dan hier, dan daar, u it
breekt. O nder basisinkom en w ord t verstaan: een 
onvoorwaardelijke m inim um -uitkering aan iedere 
hier legaal verblijvende persoon boven een bepaalde
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leeftijd. De A O W  is dus een voorbeeld van een 
basisinkom en. Ideëel en praktisch. Een basisinkom en 
verschilt in drie belangrijke opzichten van de 
bijstand.

H et w ord t zonder voorw aarden gegeven, dus 
er staat geen verplichting to t werken of to t 
solliciteren tegenover.
H et is volledig onafhankelijk van inkom sten 
die m en eventueel u it andere bron  heeft.
H et w ord t uitgekeerd aan individuen en met 
aan huishoudens, ongeacht de eventuele 
inkom sten van een partner.
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P aine verded igde h e t b as is in k o m en  v an u it 
libertaire/liberale uitgangspunten. Meestal waren 
voorstanders van het basisinkom en echter afkomstig 
uit de socialistische hoek en w ilden ze m et het 
basisinkom en tevens een inkom ensnivellering. H et 
zal geen verw ondering w ekken dat de liberalen 
meestal op een laag, de socialisten meestal op een 
hoog basisinkom en uitkw am en. Persoonlijk  sta ik 
meer aan de liberale kant. O o k  het hum anism e biedt 
een goed uitgangspunt: Ieder mens is belangrijk door 
wat hij is, niet door wat hij doet; het basisinkom en 
geeft daar u itd rukk ing  aan.

Een richtingenstrijd is overigens u it den boze. 
Een van de aardige aspecten van een basisinkom en is 
nu juist, dat het vanuit heel verschillende hoeken 
verdedigd kan w orden, wat in  principe allerlei 
onverwachte bondgenootschappen m ogelijk maakt. 
O o k  de kritiek  op het basisinkom en kom t u it alle 
hoeken. Linkse lieden vinden het basisinkom en soms 
knap reactionair, terw ijl velen aan de rechterkant het 
afwijzen als een gevaarlijk links idee.

Ik vind deze ideële uitgangspunten niet van 
heel erg groot belang. De reden w aarom  het idee van 
een basisinkom en niet m eer weg te denken is, is veel 
praktischer. Die heeft nam elijk te m aken m et de 
volgende drie, samenhangende, ontw ikkelingen, die 
zich ongeveer vanaf de jaren zestig zijn gaan 
aftekenen.

V oor grote groepen uit de bevolking werd 
het steeds m oeilijker m et arbeid een behoor
lijk levensonderhoud te verdienen. (Vooral in 
de VS; m inder in E uropa vanwege de 
w ettelijke m inim um lonen.)
De w erkloosheid nam  toe en de hoop dat er 
oo it weer volledige werkgelegenheid zou zijn 
nam  af. De reactie van de beleidmakers 
hierop is: hardnekkig blijven proberen,
althans blijven roepen dat het best allemaal 
weer goed kom t. A nderen begonnen zich af 
te vragen of we m isschien niet eens van dat 
dwangmatige zoeken naar w erk af konden 
kom en. Dat u itte  zich in, rijkelijk abstracte, 
discussies over het "arbeidsethos" en in 
(mislukte) pogingen de status van het 
vrijw illigerswerk en het huishoudelijk  w erk 
op te vijzelen.
Steeds meer m ensen kregen een sociale 
uitkering. E r kw am en steeds m eer regelingen 
bij voor steeds m eer aparte categorieën. Een 
voor de hand liggende verzuchting was: kan 
dat n u  n ie t w at een v o u d ig e r?  D e 
argum entatie voor een basisinkom en is altijd 
een soort tw eetrapsraket. E r is altijd wel een 
of ander ideëel uitgangspunt, m aar dat leidt 
noo it rechtstreeks en logisch to t een
basisinkom en. E r m oet altijd nog een 
praktisch argum ent bijkom en en dat zal dan 
altijd verw ijzen naar de zojuist genoemde

ontw ikkelingen.
Zelf vind ik de volgende redenering het meest 
o v e r tu ig e n d . W e h e b b e n  als sam en lev in g  
"afgesproken" dat we geen echte arm oede tolereren, 
dus dat we iedereen een m inim um  levenspeil 
garanderen. C onsequent doorgevoerd (wat meestal 
niet gebeurt) leidt dit to t een recht op inkom en 
(uiteraard een m inim um inkom en). De eenvoudigste 
en m inst bureaucratische m anier om  dit te 
verwezenlijken is een (individueel, onvoorwaardelijk) 
basisinkom en. M inst bureaucratisch wil in dit 
verband vooral ook  zeggen: m et de m inste kans dat 
am btenaren in  je privé-leven m ogen neuzen.

Recht op inkomen
De weerstanden tegen het basisinkom en draaien altijd 
rond  de angst dat m ensen m isschien wel niet meer 
zullen w illen w erken. V oor iedere bureaucraat en 
rechtgeaarde conservatief is dat een vreselijk 
schrikbeeld: "Ledigheid is des duivels oorkussen." 
W at hier ten diepste onder zit is de angst voor 
vrijheid.

De regering en de politieke partijen, van 
links to t rechts, bew eren dat het "recht op werk" 
boven het recht op .inkom en m oet w orden gesteld. 
D at m enen ze niet, w ant als het erop aankom t wil 
niem and het m in im um loon  zover verlagen dat 
N ederland met de derde wereld kan concurreren. Ze 
roepen het heel hard en hopen dan m aar dat ze niet 
echt voor de keus w orden gesteld. Vandaar die 
nadruk  op m eer werkgelegenheid. H oe m inder zicht 
er is op herstel van de volledige werkgelegenheid, 
hoe harder m en schreeuwt over "recht op werk". 
Intussen kennen we natuurlijk  stiekem  al een recht 
op inkom en, w ant alle in tim idatie en crim inalisering 
van de uitkeringsgerechtigden ten spijt, zullen de 
Sociale D iensten iem and niet laten verhongeren. 
Alleen, dat mag niet hardop  w orden  gezegd, want 
stel je toch  eens v o o r dat een bijstandsontvanger 
zegt: "mij is het zo best; trek  voor m ijn part die 10% 
boete af en zeur m e verder niet aan m ’n kop." Dan 
zou die bijstandsontvanger niet zielig m eer zijn! Tja 
en dat kan m et, w ant als iem and die niet w erkt niet 
zielig is, dan zou zich de gedachte wel eens kunnen 
opdringen dat iem and die w erk t zielig is.

Recht op w erk, m aar als je dat recht niet 
opeist krijg je een boete. Stel, u  hebt recht op 
huursubsidie, m aar u  ziet er vanaf; krijgt u voor straf 
huurverhoging. E r w ringt iets, dat is duidelijk. Als 
w erken echt iets fijns was, zou iem and die niet werkt 
alleen m aar zijn recht erop verspelen, en dat zou  dan 
al straf genoeg zijn zonder boete. Maar werken is 
(meestal) lang niet zo fijn als m et "recht op werk" 
w o rd t gesuggereerd. Bijgevolg bedoelt iem and die 
over "recht op werk" leutert altijd "plicht to t werk". 
D aar hebben we dan de tegenstelling in z ’n zuivere 
vorm . H et is ofwel recht op een basisinkom en, ofwel 
plicht to t werk. W ie tegen een basisinkom en is,
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komt vroeg of laat m et de p licht to t w erken op de 
proppen. En wie, om gekeerd, w erken to t een plicht 
maakt, wil niet echt een basisinkom en. In een boekje 
uit 1978 pleitte de PPR  voor een basisinkom en, maar 
daar m oest dan toch  wel m instens vrijw illigersw erk 
tegenover staan, dat dan bij de instanties gemeld 
moest w orden. Ja, sorry , m aar dan is het geen 
basisinkomen, w ant dan bestaat, hoe theoretisch ook, 
de mogelijkheid dat de u itkering  w ord t ingetrokken.

Bureaucratische pesterij
Recht op inkom en of p licht to t werk. H et eerste 
hebben we in de praktijk , al doen we daar wat 
moeilijk over. H et tweede hebben we officieel, al is 
de naleving halfhartig, alleen al bij gebrek aan banen; 
het is eigenlijk m eer de p licht om  zielig te zijn. 
Tussen die twee in bevindt zich een grijs gebied, 
waarin ruim te is voor bureaucratische pesterij, net als 
bij abortus en euthanasie. Officieel mag het niet en 
in feite mag het wel en daartussen bevinden zich 
kleine loket-bureaucraatjes, die het ook niet kunnen 
helpen, m aar die de m acht hebben om  in je 
privé-leven te w roeten, intiem e vragen te stellen, te 
dreigen dat ze geen toestem m ing zullen geven. 
Halfhartigheid is de ziel van de bureaucratie, w ant 
waar de principes botsen zoekt m en het in  de 
verfijning van de regels en de bijbehorende controles. 
Alleen al het verm ijden hiervan is een sterk 
argument voor een basisinkom en.

Blijkbaar is het een heel m oeilijke stap om  
openlijk en onvoorw aardelijk  het recht op een 
m inim um inkom en te erkennen. E r bestaat een sterk 
gevoel dat de burger daar iets tegenover m oet stellen, 
een of andere bijdrage aan de m aatschappij. N u  is er 
niets mis m et zulke bijdragen, evenm in als er iets mis 
is met financiële prikkels om  w erk te zoeken, maar 
waarom zou dat niet pas boven het m inim um  
kunnen beginnen? Ik ben van m ening dat een 
m inim um inkom en, echt geen vetpot, zonder 
voorwaarden verstrekt m oet w orden. Overigens zit 
niemand zijn hele leven m et zijn armen over elkaar, 
dus doet iedereen wel op de een of andere m anier 
iets nuttigs, of het m oet al heel gek gaan. Dat gaat 
vanzelf, dat hoef je met verplicht te stellen en dan 
spaar je meteen een hoop  bureaucratie uit.

Terug naar de middeleeuwen?
Maar kan dat dan? Een maatschappij w aarin de plicht 
tot werken officieel is afgeschaft? O m  eerlijk te zijn 
betreden we hier een terrein  vol onzekerheden, waar 
voorspellingen met goed m ogelijk zijn. Z o ’n vijf 
eeuwen geleden groeide een m entaliteit waarin arbeid 
niet meer (alleen) werd gezien als een noodzakelijk 
kwaad, maar (ook) als iets waardevols op zich. D aar
door hebben we tenslotte de welvaart gekregen waar 
we nu van profiteren. Als we teruggaan naar de 
mentaliteit van de m iddeleeuwen, zal de welvaart dan 
ook weer terugzakken to t een middeleeuws peil?
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Z o ’n vaart zal het wel niet lopen. In de eerste plaats 
bestaat er al een hoog "arbeidsethos". D aar m oet 
weliswaar iets vanaf, w ant anders kom t dat 
basisinkom en er helemaal niet, m aar er zal nog een 
heleboel overblijven. De verlokkingen van de 
welvaart blijven bestaan en om  m eer te kunnen 
consum eren dan m et een m inim um -inkom en 
m ogelijk is, zal m en m oeten blijven werken.

Laten we o ok  een belangrijk gegeven niet u it 
het oog verliezen: arbeid w o rd t objectief gezien 
steeds m inder belangrijk. Een eeuw geleden w erkte 
m en nog bijna tachtig u u r per week, nu (gemiddeld) 
niet eens m eer veertig uu r. Bovendien hebben hele 
categorieën van de bevolking in  de loop van deze 
eeuw de arbeidsm arkt verlaten: ouderen, kinderen, 
v rouw en. M et steeds m inder m ensen kan steeds m eer 
w orden  geproduceerd. E n die trend  gaat door. V anuit 
d a t  g e z ic h ts p u n t  k u n n e n  w e , in  o n z e  
hoogontw ikkelde, post- industriële m aatschappij, 
iedereen rustig de vrijheid gunnen om  niet m eer 
(betaald) te werken. De welvaart zal er niet m inder 
om  w orden.

Maatschappij van vrijheid
Als er een probleem  is, ligt dat ergens anders. W at 
gaat er gebeuren m et jongeren die van huis en van 
school u it het idee m eekrijgen dat er vanaf hun  
achttiende verjaardag een bedrag aan geld v o o r ze 
klaarligt waarvan ze (net) kunnen  rondkom en, en dat 
ze dus niet per se m eer hoeven werken? Gaan die 
rondhangen? H et crim inele pad op? Dat is niet 
uitgesloten. De gedachte dringt zich op aan een soort 
sociale dienstplicht, om  hen de voordelen van 
w erken te laten ervaren, net zoals de leerplicht er is 
om  hen (vooral de jongeren uit de lagere klassen) de 
voordelen van leren te laten ervaren. Ik ben daar niet 
v o o r (en o ok  tegen de leerplicht kunnen  wel 
bezw aren w orden  ingebracht). De ware uitdaging is, 
hoe we een m aatschappij van vrijheid gestalte 
kunnen  geven zonder terug te vallen op 
dwangconstructies u it de oude doos. Met andere 
w oorden: hoe slagen we erin iedereen of bijna 
iedereen de toerusting te geven om  zelf, al dan met 
sam en  m e t a n d e re n , een  m a a ts c h a p p e lijk  
aanvaardbare zin en doel aan zijn leven te geven? 
M aar, let wel, dat is een vraag die zich oo k  zonder 
basisinkom en voordoet. H e t arbeidsethos is al voor 
een deel afgebrokkeld, w ant gemiddeld staan we nu 
een stuk  m eer ontspannen tegenover w erken dan een 
generatie geleden, en er is steeds m eer vrije tijd, al 
dan niet gedwongen. Een program m a om  op die 
uitdaging in te gaan zou  sowieso nuttig  zijn. 
Daarnaast zou het, als bijeffect, het basisinkom en 
dichterbij brengen.

Een dergelijk program m a is m om enteel met 
populair. In de culturele verw arring die vooral na 
1989 om  zich heen grijpt, nu  het com m unism e als 
boze vijand is weggevallen en dus niet langer als
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bindm iddel fungeert, grijpt m en van hogerhand liever 
terug op intinudatietactieken om  ons te disciplineren.
Dat is wat er wezenlijk gebeurt op het gebied van de 
sociale zekerheid. De bezuinigingen zijn in zekere 
zin maar bijzaak. H et gaat erom  ons perm anent in 
onrust te houden, ons angst aan te jagen, opdat we 
toch  vooral m aar m et echt onze vrijheid gaan 
opeisen. Daar heb je het weer: de angst v o o r vrijheid 
van iedere bureaucraat en conservatief. T och  ben ik 
over het geheel genom en niet pessimistisch.

Sinds de bevrijding - en daar bedoel ik  de 
culturele revolutie van 1968 mee en niet 1945 - 
hebben ook  velen de vrijheid in de schoot gew orpen 
gekregen die daar nog am per aan toe waren, dus die 
erdoor in verw arring raakten. Als je dat te snel en te 
plotseling doet, krijg je toestanden als in  O ost-D uits- 
land, met zijn skinheads, m aar in N ederland zijn de 
gevolgen erg meegevallen. Nergens ter w ereld is de 
vrijheid groter dan in N ederland en dat leidt wel 
eens to t een zekere verw arring, bijvoorbeeld in de 
opvoeding. O uders weten niet altijd m aat te houden 
tussen ouderw ets streng zijn en alles m aar 
goedvinden. Ze voelen soms te weinig houvast om  te 
weten waar ze hun  kinderen vrij kunnen  laten en 
hun eigen verantw oordelijkheid kunnen  laten nem en, 
en waar ze, om  redenen die ze kunnen  uitleggen, 
grenzen m oeten stellen. M aar toch. In N ederland is 
vooral de seksuele vrijheid groter dan waar oo k  in  de 
westerse wereld, en als ik dan op de televisie naar 
"Sex met Angela" kijk en ik  zie hoe hartverw arm end 
vrij en verstandig die jongeren m et seks omgaan, dan 
denk ik: we kunnen  het, we kunnen  de vrijheid aan. 
D aarom  denk ik  dat we, als het erop aankom t, ook 
de vrijheid van het basisinkom en aankunnen.

Sociaal vangnet
W at zou het alternatief zijn? De menselijke 
behoeften, in  de zin van wensen die zich u iten  in 
koopkrachtige vraag, zijn in principe oneindig. Wie 
had een generatie geleden kunnen  denken dat we nu  
allemaal zo ’n geweldige behoefte zouden hebben aan 
com puters en computerspelletjes? H e t is denkbaar dat 
we ten eeuwigen dage alsmaar m eer n o ta ’s en 
spelletjes en adviezen naar elkaar zullen blijven 
doorschuiven. D at heet dan inform atiem aatschappij.
Dat doorschuiven gaat tegen betaling en al die 
betalingen samen vorm en het nationaal inkom en. 
Daarmee creëren we perm anente "economische" 
groei, die misschien, wie weet, nog niet eens erg 
m ilieuvervuilend is ook. Is dat w at we willen? Heeft 
dat soms zoveel zin en doel?

O m  langzaam w eer w at praktischer te 
w orden: H et is zelfs denkbaar dat er in  die 
i n f o r m a t i e m a a t s c h a p p i j  w e e r  v o l l e d i g e  
werkgelegenheid w ord t bereikt, eventueel m et een 
kortere werkw eek dan nu. E r schijnt langzam erhand 
een soort consensus te groeien, dat als je nu de 
arbeidskosten voor de werkgevers m aar genoeg
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omlaag brengt, vooral in het lage-lonenbereik, er wel 
weer volledige werkgelegenheid zal kom en. Daarop 
w ord t m et de kreet "recht op werk" gegokt. Maar 
wat dan als het om  wat v o o r reden dan ook  toch 
niet lukt? D an heb je geen vangnet en zitten de 
slachtoffers zonder baan èn zonder inkom en. Als we 
het basisinkom en invoeren  en tegelijk  het 
m in im um loon  afschaffen, wat dan zonder bezwaar 
kan, zal dat voor de werkgelegenheid precies dezelfde 
gevolgen hebben als verlaging van de arbeidskosten. 
M aar als het dan niet luk t m et de werkgelegenheid, is 
er altijd nog het basisinkom en als vangnet.

Tussen haakjes: de werkgelegenheid die je 
krijgt d o o r verlaging van de arbeidskosten bestaat uit 
lage, slechtbetaalde banen. D at probleem  w ord t ook 
d o o r het basisinkom en niet opgelost. Wel kan 
w orden  aangenom en dat er na invoering van het 
basisinkom en geen nare, vieze of gevaarlijke banen 
m eer zullen zijn, tenzij tegen hoge beloning, 
a a n g e z i e n  h e t  b a s i s i n k o m e n  d e  
onderhandelingspositie van de w erknem ers enorm  
versterkt. Ze hoeven im m ers niet per se.

H oogte van het basisinkomen
Een heel andere • vraag: hoe hoog m oet het 
basisinkom en worden? O m  een lange discussie kort 
te sluiten: op die vraag bestaat geen dwingend
antw oord; de hoogte van het basisinkom en is binnen 
zekere grenzen willekeurig. H et m in im um  w ordt 
bepaald door wat nodig is om  net van te kunnen 
rondkom en. Als je daar onder gaat zitten  spreken we 
van een gedeeltelijk basisinkom en, m aar dan heeft de 
hele operatie eigenlijk geen zin meer, of hoogstens 
nog als stap naar een echt basisinkom en. Bij dat zeer 
lage basisinkom en zijn er toeslagen nodig en dan 
m oet de bijstand toch  blijven bestaan, met alle 
aanhangende bureaucratische controle , die we door 
invoering van het basisinkom en nu juist wilden 
afschaffen. De m oeilijkheid is, dat dat m inim um  niet 
objectief valt te bepalen. H o o rt een koelkast daarbij? 
Een televisie? Een telefoon? Een auto? Vakantie? Een 
groot huis? H et is duidelijk dat de hoogte van het 
basisinkom en met geheel los staat van ideeën over 
een m inim um bestaan, m aar daar oo k  niet door w ordt 
bepaald. V ruchtbaarder is om  u it te gaan van het 
bestaande niveau van de bijstand, aangezien het niet 
erg beschaafd is om  de m inim a erop achteruit te 
laten gaan.

Helaas zit daar ook  een groot probleem  aan, 
een probleem  dat w orte lt in  de individualisering van 
het stelsel. Als een basisinkom en onvoorw aardelijk 
aan iedere persoon w ord t uitgekeerd, dan ontvangen 
twee personen precies twee keer zoveel als een 
persoon, anders dan in het huidige gezinsstelsel. De 
bijstand voor een alleenstaande zonder kinderen is 
m om enteel f. 1232,-, dus zou een paar f. 2464,- 
ontvangen. D at is w erkelijk  teveel om  zom aar te 
geven; dan gaat het hele idee van een basisinkomen
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als m inim um - voorziening teloor. In de V o lk sk ra n t  
hebben H . W iekhart en S. Boerlage zelfs gepleit voo r 
een basisinkom en van f. 1300,- per persoon  per 
maand. Sorry hoor, m aar daarmee trekken ze de zaak 
in het belachelijke, f. 2600,- v o o r een paar! Menige 
ziekenverzorgster zou haar vingers aflikken bij zo ’n 
bedrag, en dat krijgt zo ’n  paar dan gratis! Echt, dat 
gaat niet.

Een bedrag dat voor een alleenstaande nog 
net kan en voor een paar niet te hoog is, bestaat 
eigenlijk niet, m aar met een bedrag in een orde van 
grootte van f.900,- per persoon per m aand kom  je 
daar dichtbij. Laten we het daar voor het gemak 
maar op houden. (Dat is o ok  ongeveer het bedrag 
waarvoor het basisinkom en voor de bestaande 
uitkeringsgerechtigden budgettair neutraal ingevoerd 
kan worden.) f. 900,- is laag, zeker, m aar bedenk dat 
er op dit gebied geen echt goede oplossing bestaat. Er 
moet altijd een of andere gekke concessie w orden 
gedaan. Ofwel het bedrag is te laag voor een 
alleenstaande, ofwel het is te hoog voor een paar, 
ofwel je m oet een alleenstaande een toeslag geven, 
waarbij dan alle voorw aarden en controle en 
fraudegevoeligheid weer om  de hoek kom en kijken, 
waar we door het basisinkom en nu juist vanaf 
wilden.

N o g  een m o g e lijk h e id  is o m  het
basisinkomen per persoon vast te stellen zonder 
rekening te houden m et de w oonlasten (op ongeveer 
f. 600,-) en om  dan vervolgens per huishouden een 
woonkostentoeslag te geven. Daarm ee zou je dan de 
gevoeligheid v o o r sam enw oningsfraude w eer 
mbouwen. W iekhart en Boerlage stellen v o o r om  
alleenstaanden met kinderen te helpen d o o r de 
kinderbijslag voor m inim a te verhogen, m aar 
daarmee voer je dus weer een inkom enstoets in. H oe 
je het ook wendt of keert, helemaal goed krijg je het 
niet. De zuiverste keuze die je dan kun t m aken is: 
een laag basisinkom en. O o k  tactisch is dat beter, 
maar dat is slechts een bijkom end argument.

De wijze van invoering
Gegeven de keuze voor een laag basisinkom en kun  je 
misschien de lijn van het Centraal P lanbureau 
volgen: de bijstand bevriezen. In guldens blijft die 
dan gelijk, m aar vanwege de inflatie gaat de 
koopkracht omlaag, zodat tenslotte (in 2020 of zo) 
het niveau van het basisinkom en is bereikt. Wallage 
wilde (in zijn verw orpen  voorstel) de bijstand voor 
alleenstaanden vaststellen op 50% van die van een 
gezin, dat wil zeggen op f 750,-. Daarmee kw am  hij, 
omdat het weer een bezuinigingsmaatregel was, 
onder het niveau van een basis-inkomen. (Zonder een 
bezuiniging kan het ongeveer f. 900,- w orden; f. 
1800,- voor ’n paar.) De weg van Wallage is echter in 
zoverre hum aner dan die van het Planbureau, dat de 
gemeenten toeslagen kunnen geven. De bestaande 
bijstandsontvangers hoeven dan niet onder het

basisinkom en te lijden.
De grote hobbel blijft na tuurlijk  altijd het 

feit dat o ok  niet-w erkende echtgenoten, meestal 
huisvrouw en, een basisinkom en m oeten krijgen. H et 
is inderdaad gek, dat je geld zou  weghalen bij 
alleenstaanden, die het niet k unnen  missen, om  het 
aan huisvrouw en te geven die het niet nodig hebben. 
De w eerstanden daartegen zijn begrijpelijk. In de 
p rak tijk  zullen we daarom  niet om  de een of andere 
vorm  van toeslag v o o r alleenstaanden heen kunnen, 
bijvoorbeeld te geven d o o r de gemeenten, zoals 
Wallage wilde. Laten we de zaken echter wel even 
duidelijk stellen: De fout zit niet bij het
b a s i s i n k o m e n ,  m a a r  b i j  h e t  b e s t a a n d e  
kostw innersstelsel, w aarin de w erkende partner 
eigenlijk teveel verdient en de ander (meestal de 
huisvrouw ) te weinig.

H et probleem  van het lage basisinkom en 
voor alleenstaanden w ord t, o ok  zonder toeslag, 
verzacht doordat de arm oedeklem  niet m eer bestaat. 
M om enteel is het zo dat eventuele inkom sten 
onm iddellijk  in  m indering w orden  gebracht op de 
uitkering. M et als gevolg dat er zelfs situaties kunnen 
ontstaan waarbij het besteedbare inkom en erop 
achteruitgaat. V oor bijstandsontvangers geldt dus in 
feite een marginaal belastingtarief van 100% of meer. 
Dergelijke tarieven betalen zelfs m iljonairs niet. Wat 
een bijstandsontvanger o o k  doet, hij blijft vast zitten 
in de arm oedeklem  zolang hij niet in  één keer de 
sprong weet te m aken naar een inkom en uit andere 
b ro n  dat hoger is dan de bijstand. (In feite zelfs een 
stuk hoger, w ant dat inkom en  m oet ook  nog 
com penseren voor wegvallende huursubsidie en 
wegvallende kortingen  v o o r m inim a.) Bij een 
basisinkom en mag je onbeperk t bijverdienen zonder 
dat het basisinkom en m inder w ord t. V oor een 
alleenstaande gaat zijn inkom en  dus alleen omlaag als 
hij zelfs nog niet eens kans ziet om  f. 300,- per 
m aand erbij te verdienen.

De consequentie is, dat iem and die w erkt 
altijd m eer geld te besteden heeft dan iem and die met 
(meer) w erkt. E r bestaat dus geen gemeenschappelijk 
m inim um -inkom en m eer v o o r w erkenden en H er
w erkenden. Geen netto-netto- koppeling. H et is het 
een of het ander. O fw el er is een arm oedeklem , 
ofwel de inkom ens van w erkenden en niet-werken- 
den zijn ontkoppeld . Persoonlijk  vind ik  het heel 
redelijk dat iem and die w erk t m eer verdient dan 
iem and die niet w erkt.

Financiering
Uitgaande van ru im  11,5 m iljoen volwassenen in 
N ederland en van een basisinkom en van f. 900,- per 
persoon per m aand, gaat er in een basisinkom en 
ongeveer 125 m iljard om. M et de kinderbijslag erbij 
131 m iljard. Eventuele extra kinderbijslag voor 
alleenstaanden met kinderen brengt het totaal op 133 
m iljard. D at bedrag blijft stijgen zolang de bevolking
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nog groeit, dus laten we het afronden op 135 m iljard.
W aar moet dat geld vandaan komen? H et 

enige juiste an tw oord  is: waar kom t het nu vandaan? 
N ou , daar m oet het in de toekom st ook  vandaan 
kom en. De betaalbaarheid van het basis-inkom en kan 
noo it principieel een probleem  zijn, aangezien het 
gaat om  het verleggen van de geldstrom en van een 
deel van het nationaal inkom en. D at geldt trouw ens 
voor de sociale zekerheid als geheel. D ie zogenaamde 
onbetaalbaarheid waarm ee ze ons nu om  de oren 
slaan, is in de eerste plaats intim idatie, om  ons de 
bezuinigingen door de stro t te duw en. W at ze ons 
opdissen als een financieel probleem , is in feite een 
organisatorisch probleem . E r zou geen enkele 
m oeilijkheid zijn, als het bedrijfsleven gew oon zijn 
rechtm atig deel zou blijven m eebetalen aan de sociale 
zekerheid. O m  dat te bereiken is een belastinghervor
ming nodig: de inkom stenbelasting afschaffen en 
vervangen door een belasting v o o r bedrijven, 
bijvoorbeeld een ecotax. De ru im te on tb reek t om  dat 
hier uit te werken.

W e h eb b en  allem aal al een m in i-
m um -inkom en en de meesten hebben veel m eer. We 
m oeten vooral niet bezw ijken v o o r de suggestie dat 
het basisinkom en iets is wat we zom aar erbij krijgen.
Een klem  beetje zou dat het geval kunnen  zijn, m aar 
ik speculeer liever niet op inverdieneffecten. Nee, in 
wezen m oet je het basisinkom en zien als een ander 
w oord  voor (een deel van) het inkom en dat we toch 
al krijgen. Schematisch weergegeven: Iem and die nu  
f. 40.000,- (netto) per jaar verdient, krijgt in de 
toekom st een basisinkom en van f. 11.000 en verdient 
nog f. 29.000. D it voorbeeld  laat m eteen al zien dat 
gemiddeld de arbeidslonen (en de bovenm inim ale 
uitkeringen) omlaag gaan. D at is logisch, w ant door 
een basisinkom en w ord t het to tale nationaal 
inkom en niet groter. (Misschien een beetje, maar 
nogmaals: ik speculeer niet op inverdien-effecten.)
Als je dus een deel van dat nationaal inkom en 
uitkeert als basisinkom en, blijft er m inder over om  
arbeidsuren te belonen. Overigens, om  die 135 
m iljard even m perspectief te zetten: In alle
uitkeringen op m inim um niveau (die dus allemaal 
kunnen opgaan in het basisinkom en) gaat nu  al ru im  
100 m iljard om.

D at schema van daarnet is wel erg ruw . Stel 
dat die persoon een nietw erkende echtgenoot heeft.
Die ontvangt dan ook  het basisinkom en, m aar dat 
m oet natuurlijk  ergens vandaan kom en. Zijn of haar 
loon gaat dus nog verder omlaag, m aar, aangezien er 
het een en ander uitgesm eerd kan w orden, niet m et 
de volle f 11.000. H ij verdient dan, pak weg, nog f.
26.000 en samen krijgen ze daar nog f 22.000 bij als 
basisinkom en. Ze gaan er dus f. 8.000 op vooru it. 
Aangezien het totale nationaal inkom en gelijk blijft, 
laat het zich denken dat er o o k  bevolkingsgroepen 
zijn die er op achteruit gaan. H et onverm ijdelijke 
gevolg van het feit dat alle mensen, dus ook
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huisvrouw en, het basisinkom en krijgen is, dat 
traditionele gezinnen (eenverdieners) erop vooruit 
gaan, m aar alleenstaanden en tweeverdieners erop 
achteruit gaan. Je m oet dat niet structureel willen 
com penseren, w ant dan gaat de eenvoud van het 
stelsel weer verloren, de eenvoud waar het nu juist 
om  begonnen was. W el kunnen  bestaande 
kostw innersvoordelen w orden  afgeschaft, w aardoor 
toch  enige com pensatie optreedt. Verder is het 
waarschijnlijk wijs, het basisinkom en in te voeren in 
een tijd van hoogconjunctuur, tegelijk met een 
loonsverhoging die de inkom ensachteruitgang (deels) 
teniet doet. D at is niets nieuws; de hele 
verzorgingsstaat is langs die weg opgebouw d.

D o o r het afschaffen van de kostw in
nersvergoedingen zou, zo is wel geschat, per saldo 10 
m iljard kunnen w orden  bespaard. (Bruto zijn de 
kostw innersvergoedingen veel hoger, m aar ze w orden 
ook  weer voor ’n deel door de kostw inners betaald.) 
En we hadden al 100 m iljard. D an blijft er dus nog 
een gat van 25 m iljard. H et is rijkelijk optim istisch 
om  te geloven dat dat wel u it een bezuiniging op de 
bureaucratie kan w orden  betaald. Misschien kan dat 
wel, m aar je m oet goed beseffen waar je dan mee 
bezig bent. D an financier je het basisinkom en voor 
huisvrouw en over de ruggen van de am btenaren. 
D an zet je die am btenaren in een klap op 
m in im um loon  (basisinkomen) om  de rest van hun 
salaris te gebruiken v o o r tw ee andere basisinkomens. 
Zo kan het natuurlijk  niet. D ie am btenaren m oeten 
op z ’n m inst een wachtgeld krijgen to t ze een andere 
baan hebben en dat kost o ok  geld. Heus, de 
arbeidslonen gaan d o o r het basisinkom en omlaag. 
Lonen w orden aanvullende lonen, zoals pensioenen 
in N ederland al aanvullende pensioenen zijn. 
Hetzelfde geldt v o o r de bovenm inim ale uitkeringen, 
wat betekent dat de premies daarvoor omlaag 
kunnen; daar zit ook  nog een stukje financiering van 
het basisinkom en.

Korter werken
Naast de eenverdieners gaan o ok  de parttim ers er 
door een basisinkom en sterk op vooru it. Anders 
gezegd: als je al een basisinkom en krijgt, hoef je 
daarnaast geen veertig u u r te w erken om  aan een 
bevredigend inkom en te kom en. D at zal ongetwijfeld 
to t gevolg hebben dat veel m eer mensen part time 
gaan werken. Als dat m aar genoeg gebeurt, noemen 
we dat op den d u u r niet m eer "part tim e", aangezien 
een werkw eek van, pakweg, vijfentw intig u u r dan de 
n o rm  is geworden, zonder dat dit echter voor 
iedereen hoeft te gelden, zonder dat de vrijwilligheid 
in het gedrang kom t en zonder dat de overheid het 
allemaal regelt. K ortom : een veel betere weg dan 
algemene arbeidstijdverkorting.

Z ou iem and die m et veertig u u r netto  f.
40.000 verdient, m et vijfentw intig u u r f. 25.000 
verdienen? Misschien meer. Als m aar genoeg mensen
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parttime gaan w erken, kan nam elijk de W W -prem ie 
omlaag en waarschijnlijk ook  de W A O -prem ie.

Links-Rechts
Een b e lan g rijk e  reeks v o o rd e le n  van  h e t 
basisinkomen is nog niet te r sprake gekomen. 
Aangezien het basisinkom en zorgt v o o r het
m im m um -inkom en, kan de zorg daarvoor u it alle 
andere regelingen verdw ijnen. Zo kan bijvoorbeeld 
het m in im u m lo o n  w o rd e n  afgeschaft. (Als
consequentie daarvan zal de werkgelegenheid 
w a a r s c h i j n l i j k  t o e n e m e n . )  P e n s i o e n e n  en
w erkloosheidsverzekeringen k u n n en  vrijw illige 
verzekeringen w orden. De consequenties reiken 
echter veel verder. O p  allerlei terreinen, zoals land
bouw, studiebeurzen, kunstbeleid enz. enz., zijn 
ingewikkelde, bureaucratische regelingen to t stand 
gekomen, doordat de overheid telkens op twee 
dingen tegelijk m oet letten. A an de ene kant m oet 
een specifiek doel w orden bereikt (bijv. voldoende 
lan d b o u w p ro d u c tie , ru im e  toegang  to t  de 
universiteit), aan de andere kant m oet er oo k  steeds 
voor w orden gezorgd dat de betroffenen voldoende 
inkomen hebben om  van te leven. H u n  bestaansze
kerheid is in het geding en daarom  hebben de 
debatten over die onderw erpen altijd een geladen 
karakter en zijn zij gew oonlijk onderw orpen  aan de 
tegenstelling links-rechts. De verw ijten over en weer 
zijn terecht: links bevordert de bureaucratie en rechts 
ziet er geen been in de bestaanszekerheid aan te 
tasten.

W elnu, als het basisinkom en al voor de 
bestaanszekerheid  zo rg t, dan  k o m en  zu lk e  
vraagstukken ineens heel anders te liggen. Z onder 
basisinkomen is afschaffen van het m in im um loon 
m isdadig, m aar m et b as is in k o m en  is het 
vanzelfsprekend. Iets dergelijks geldt voor veel 
liberaal beleid. Als het m in im um inkom en en daarmee 
de bestaanszekerheid al door het basisinkom en w ord t

verzekerd, is het nog m aar de vraag o f de overheid 
zich nog m et de landbouw , de studiebeurzen of de 
kunst m oet bem oeien. De hele samenleving kan dan 
een stuk  liberaler w orden, zonder tegelijk asociaal te 
w orden. D it is bu itengew oon fascinerend, w ant het 
b a s i s i n k o m e n  k a n  d u s  i n  p o t e n t i e  de 
links-rechts-tegenstelling overw innen. "Links" zegt, 
samengevat: O ns doel is rechtvaardigheid en het 
m iddel is een sterke staat. "Rechts" zegt: D oel of 
geen doel, m aar d it m iddel mag niet. Links en rechts 
zouden  elkaar dus kunnen  vinden op een 
(links-liberale) redenering van het type: H et doel is 
rechtvaardigheid en het m iddel is een m inder sterke 
staat. U iteraard kan dit n o o it een dogm a zijn, maar 
op veel terreinen gaat dit inderdaad op, m its iedereen 
verzekerd is van een m in im um -inkom en, dus van een 
basisinkom en. De PvdA, die in snel tem po bezig is 
haar eigen bestaansrecht te onderm ijnen d o o r de visie 
van haar tegenstanders over te nem en, zou m et dit 
inzicht haar voordeel kunnen  doen.

Samengevat
H et basisinkom en heeft een sterke ideële lading en is 
tegelijk, heel praktisch, de oplossing voor veel 
problem en waar de verzorgingsstaat mee worstelt. 
H et overtroeft in  een klap zow el "links" op het 
gebied van solidariteit als "rechts" op het gebied van 
vrijheid en zou dus voor beide een kerndoel kunnen 
zijn. H et is tegelijk het slu itstuk  van en de overw in
ning op de verzorgingsstaat. W at zouden we ons nog 
m eer kunnen  wensen?

D e p o litico loog  E v e r t V oogd is sedert 1986 l id  v a n  D e  
G roenen. A l  10 ja a r  h o u d t h ij  z ich  bezig  m e t de 
discussie ro n d  b ezu in ig in g en  op h e t geb ied  v a n  de  
sociale zekerheid . M o m en tee l is h ij  l id  v a n  B IE N  (Basic 
In co m e  E uropean  N etW ork), een organisa tie  d ie  is 
gevestigd  te A n tw e rp e n  en z ich  v o o ra l b ezighoud t m e t  
in fo rm a tie -u itw isse lin g .
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Z E K E R H E I D  D O O R  
FLEXIBILITEIT
W ilb ert Scholte

Flexibiliteit is in recordtem po uitgegroeid to t een eerste levensvoorwaarde: we kunnen  niet zonder. Flexibiliteit 
is daarbij zowel voor de to tale econom ie als voor iedere ondernem ing afzonderlijk van belang. Daarbij zeg ik 
niet eens: voor een gezonde  econom ie. Nee, zonder flexibiliteit, dat w il zeggen zonder het verm ogen to t 
aanpassen aan veranderende om standigheden, is ondernem en in het geheel niet m ogelijk. D at is een actuele 
constatering. Zeker voor W est-Europa, w aar gedurende tientallen jaren veel tijd  en energie is geïnvesteerd in het 
opbouw en van verzorgingsstaten en de regelgeving die daarbij hoo rt. Regels v o o r arbeidsrecht, 
arbeidsom standigheden, sociale zekerheid, m aar o ok  voor arbeidstijden en beloning.

Maar er is iets fundamenteels veranderd. D at heeft 
drie oorzaken, te weten:

de snelle technologische vernieuw ing, in  het 
b i j z o n d e r  op  h e t  t e r r e i n  v an  de 
inform atietechnologie; 
de globalisering van de econom ie en 
de Europese eenw ording.
De wereld w ord t steeds kleiner, de 

concurrentie steeds feller m et als direct gevolg dat er 
steeds hogere eisen aan het aanpassingsvermogen van 
ondernem ingen w orden gesteld. Ik denk dat 
N ederland als bijna geen ander land de consequenties 
van deze ontw ikkelingen ervaart. De Nederlandse 
econom ie is nam elijk sterk internationaal van 
karak ter. W e verd ienen  onze w elvaart en 
werkgelegenheid in directe w isselwerking m et de 
internationale m arkt. O nze ondernem ingen zijn 
daardoor zeer gevoelig v o o r de internationale 
ontw ikkelingen.

Een tweede bijzondere factor is de wijze 
waarop werkgevers, w erknem ers en politici in 
N ederland to t besluiten kom en over belangrijke 
sociaal-economische zaken. W e doen dat bij voo rkeur 
in overleg. We staken niet, we dem onstreren niet, er 
w orden geen politieke decreten uitgevaardigd: wij 
overleggen. Dat heeft voordelen, m et als allerbelang
rijkste: een goede sociale in frastructuur. M aar geen 
enkele medaille zonder keerzijde, er is ook  een 
nadeel: overleggen kost tijd , veel overleggen kost veel 
tijd. D at rem t het aanpassingsvermogen, de 
flexibiliteit.

De buitenlandse belangstelling voor ons 
overlegmodel is enorm . Wij - en dat zal voor de 
vakbeweging en de overheid niet anders zijn - 
w orden dagelijks bestookt m et vragen van 
buitenlandse journalisten naar het hoe en waarom  
van het D u tc h  sucess. De tijd  van de D u tc h  disease 
hebben we achter ons gelaten.

Toen we dit een aantal jaren geleden op een 
rij hebben gezet, drong het to t ons d o o r dat er iets 
m oest gebeuren en dat het begrip flexibiliteit daarbij

centraal m oest staan. Bovendien tro k  V N O -N C W  de 
belangrijkste conclusie dat niet de po litiek  en de 
nationale adviesorganen de belangrijkste zijn, maar de 
ondernem ingen waar de p roducten  en diensten 
w o rd e n  gem aak t, w aar o n s in k o m e n  en 
werkgelegenheid w orden  gevorm d. M eer flexibiliteit 
begint in de visie van V N O -N C W  bij m eer vrijheid 
v o o r de individuele ondernem ing. N ie t om  er een 
jungle van te m aken, w aarin het recht van de sterkste 
geldt. Maar d o o r bij het treffen van regelingen en het 
nem en van besluiten er v o o r te zorgen dat die 
aansluiten bij het individuele bedrijf, en niet meer te 
doen alsof iedere ondernem ing, iedere w erknem er 
hetzelfde is.

Tegelijkertijd of in wisselwerking hiermee 
kwam  in het bedrijfsleven een proces op gang dat ik 
gemakshalve m aar aanduid m et de essentie daarvan, 
te weten: terug naar de kernactiviteit. Daarbij werd 
van vakbondszijde de nadruk  gelegd op de interne 
flexibiliteit. W erknem ers m oesten zoveel mogelijk 
vast in  dienst zijn van een werkgever en daar ook 
hun  w erk doen. D an viel er wel te p raten  over meer 
flexibiliteit in  w erktijden en dergelijke, in ruil 
w aarvoor dan wel hoge vergoedingen zouden m oeten 
w orden betaald voor overw erk  en v o o r het werken 
op ongunstige uren. Deze wijze van denken is 
gelukkig doorbroken .

Aan het begin van de jaren negentig sloten de 
centrale w erknem ers- en werkgeversorganisaties in de 
Stichting van de A rbeid  een accoord onder de titel 
E en  N ie u w e  Koers. D aarin w erd het belang van meer 
flexibiliteit erkend en tegelijkertijd aan de 
o n d e r h a n d e l a a r s  o p  b e d r i j f s t a k -  e n  
ondernem ingsniveau een agenda aangereikt voor de 
C A O -besprekingen. Als ik  dan in gedachten nog eens 
na ga wat er in de jaren na N ie u w e  K oers op gang is 
gekomen, vind ik  dat nog steeds een wezenlijke 
ontw ikkeling. Ik aarzel niet om  het feit dat 
N ederland het m om enteel internationaal gezien zo 
goed doet, mede op het conto  te schrijven van 
N ie u w e  Koers.
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O p welke terreinen w ord t nu flexibilisering
nagestreefd? W at is er op gang gekomen?
1. O p het gebied van de arbeidsduur en de 

arbeidspatronen is m eer flexibiliteit gekomen. 
De zaterdag is als collectieve vrije dag niet 
meer vanzelfsprekend, er zijn discussies op 
gang gekomen over toeslagen voor bepaalde 
uren en door de deeltijdarbeid kan de 
personeelsbezetting beter w orden afgestemd 
op de werkelijke behoefte van een bepaald 
m om ent. O o k  de wetgever heeft op dit pun t 
een belangrijke stap gezet d o o r de nieuwe 
A rbeidstijdenw et die sinds 1 januari 1996 van 
kracht is. Een wet die aan de bedrijven en 
sectoren de m ogelijkheid biedt om  afspraken 
te m aken met de betrokken  vakbond(en) of 
de ondernem ingsraad over de gewenste 
werktijden.
O o k  heel belangrijk is de weg van m eer 
raam-afspraken over arbeidspatronen, dat wil 
zeggen dat op het niveau van bedrijfstak of 
concern globale afspraken w orden  gemaakt 
die per ondernem ing of per bedrijfsonderdeel 
w orden uitgew erkt. Zo kan de organisatie 
efficiënter w orden, flexibeler en ook  m eer 
afgestemd op de wensen van individuele 
werknem ers.

2. Er is een fundam entele discussie ontstaan 
over de regelingen voor vervroegd uittreden, 
de V U T. De oude regelingen werden 
onbetaalbaar en voldeden bovendien niet 
meer aan een beleid w aarin onderscheid kan 
w orden gemaakt tussen w erknem ers op 
grond van hun persoonlijke m ogelijkheden 
en om standigheden. Pensioenregelingen 
w o r d e n  f l ex i be l e r  en b i e d e n  m eer 
keuzem ogelijkheden v o o r mensen die ook 
bereid zijn zelf een prijs te betalen voor de 
keuze die zij maken.

3. De sociale zekerheid w ord t langzaam maar 
z e k e r  e e n  a r b e i d s v o o r w a a r d e l i j k e  
aangelegenheid. D at is een ontw ikkeling in 
de goede richting. V N O -N C W  heeft daarbij 
wel stevige kritiek  op de privatisering van de 
Ziektewet, m aar die betreft vooral u itw erking 
en procedure. M aar de weg richting 
privatisering en m eer m ogelijkheden om  
eigen regelingen te treffen is goed, w ant die 
bevordert het aanpassingsvermogen.

4. Een onderdeel van de N ie u w e  K oers waarvan 
V N O -N C W  nog steeds graag veel m eer 
uitw erking zouden willen zien is de 
flexibiliteit van beloning. M et name het 
s y s t e e m  v a n  a l g e m e n e  j a a r l i j k s e  
loonsverhogingen die structureel zijn, die dus 
v o o r  de  t o e k o m s t  e e n  b l i j v e n d e  
kostenverhoging betekenen, past niet in de 
f l e x i b e l e  o n d e r n e m i n g  m e t  e e n
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gedifferentieerd  a rbeidsvoorw aardenbele id . 
W aarom  toch  de lonen  blijvend verhogen als 
de m arktpositie van de ondernem ing ook  niet 
blijvend op een goed niveau kan w orden 
gegarandeerd? H et is een systeem dat 
werkgelegenheid kost. W instdeling en andere 
resultaatsafhankelijke vorm en  van beloning 
zouden veel m eer accent m oeten krijgen als 
v e r v a n g i n g  v a n  a l g e m e n e  i n i t i ë l e  
lo ons verho gingen.

T e n s l o t t e  h e t  i n  a p r i l  j l .  g e s l o t e n
flexibiliteitsakkoord. E r w erd d o o r de centrale 
werknem ers- en werkgeversorganisaties al lange tijd 
gediscussieerd over m eer flexibiliteit in  het 
ontslagrecht en over de positie van uitzendarbeid. 
E e n  i e d e r  - p o l i t i e k e ,  w e r k g e v e r s -  en  
werknem ersorganisaties - was het erover eens dat het 
nodig was een nieuw  evenw icht te bereiken op de 
arbeidsm arkt. F lexibiliteit zou  daarbij hand in  hand 
m oeten gaan m et zekerheid. In de discussie binnen 
de Stichting van de A rbeid  was het v o o r V N O -N C W  
belangrijk te kom en to t  een unaniem  en substantieel 
advies.

U naniem , om dat daarm ee samen m et de 
vakbeweging een stap voorw aarts kon 
w orden gemaakt.
Substantieel, om dat daarmee een eind zou 
kom en aan vele jaren van discussie over 
belangrijke delen van het arbeidsrecht.

De uitdaging was des te gro ter om dat het vragen van 
advies im plicie t een herw aardering  van de 
overlegeconom ie betekende, terw ijl de politiek  van 
paarse snit die eerder als te stroperig  in de ban had 
gedaan. Bij het denken over de w erknem er zijn 
toekom st en zijn relatie m et de w erkgever van de 
toekom st m oeten we ons laten leiden d o o r de vragen 
die gesteld w orden d o o r een concurrerende 
economie. In een concurrerende econom ie w ordt 
w erk veel gevarieerder dan het hebben van een 
traditionele baan in dienstverband. De oriëntatie zal 
m oeten verschuiven van het hebben van een vaste 
baan bij één en dezelfde w erkgever naar het hebben 
van werk. M et andere w oorden: de ontw ikkeling 
gaat van jo b  security  naar e m p lo y m e n t se c u n ty .

W erknem ers zullen v o o rtdu rend  m oeten 
w erken aan hun  e m p lo y a b ility , h u n  inzetbaarheid. De 
werkgevers zullen hen daartoe in staat m oeten stellen 
door het bieden van een daarop afgestemd pakket 
van arbeidsvoorw aarden en arbeidsrecht. De 
w erknem er w ord t daarmee voor zijn zekerheid 
m inder afhankelijk van een individuele werkgever en 
zal daardoor m obieler w orden.

In  deze benadering zijn flexibiliteit en 
zekerheid m inder tegenover elkaar staande begrippen. 
Integendeel, zij dienen te w orden  beschouw d als 
naast elkaar staand, als elkaar aanvullend. Vanuit 
deze benadering is het ook  m ogelijk om  dogmatische

Werkgelegenheid & Flexibilisering



tegenstellingen te overbruggen.
In het advies van de Stichting van de A rbeid  

w ord t bijvoorbeeld opgem erkt dat: "Toegepast onder 
de juiste voorw aarden en in de geëigende 
om standigheden flexibdisering van arbeidsrelaties als 
een positieve ontw ikkeling kan w orden  opgevat, niet 
alleen v o o r werkgevers, m aar o ok  voor w erknem ers 
die zo m eer recht kunnen doen aan hun privé-situ-

^  ‘ H'atie.

Besluit
Juist om dat flexibiliteit zo belangrijk is, zal er 
geïnvesteerd m oeten w orden. En het scholen van 
mensen is niet alleen het investeren in die mensen, 
m aar ook  investeren in flexibiliteit. W ant het is veel 
m oeilijker en kostbaarder om  afscheid te nem en van 
mensen die nergens anders heen kunnen  dan van 
mensen die goede kansen hebben op de arbeidsm arkt

om dat er in hen is geïnvesteerd.
V oorts denk ik  dat een grotere dynam iek 

w erknem ers zal prikkelen om  zelf m eer alert te zijn 
op hun  kansen op de arbeidsm arkt, o ok  al hebben ze 
op een bepaald ogenblik een vaste baan. ju is t om dat 
ze weten dat die baan niet zeker is, m aar dat ze 
zoveel m ogelijk zeker m oeten zijn  van werk.

Samengevat k o m t het erop neer dat het 
essentieel is om  verder te gaan op de weg van 
flexibilisering. Ik sluit daarbij graag af m et de oproep 
van V N O -N C W  om  in m ensen te blijven investeren. 
D at is nodig, om dat daarm ee zow el de kw aliteit van 
de m ensen als de flexibiliteit van de ondernem ing en 
de dynam iek van de arbeidsm arkt zijn gediend. W aar 
het om  gaat is: zekerheid d o o r flexibiliteit.

W ilb e r t Scholte is h o o fd  m e d ia v o o r lic h tin g  en p u b lic  
re la tions v a n  veren ig in g  V N O -N C W .

Flexibiliteit als Fata Morgana
Thom as C ool

“F lexibiliteit” is al bijna 10 jaar het sleutelw oord. H et sijpelde langzaam vanuit de H igh B row  internationale 
economische literatuur via de achterkam ertjes van de hogere po litiek  door naar de realiteit van de werkplek. 
Loonm atiging, tijdelijke aanstellingen, uitzendw erk, oproepkrachten, contractresearch en noem  m aar op, 
iedereen heeft er tegenw oordig mee te m aken. W aar is het allemaal goed v o o r ? E n is het wel goed ? Ik hoop 
deze twee vragen in twee pag ina’s goed te kunnen  wegzetten.

W aar is het goed voor ? Laten we hier de theorie 
aanstippen zoals die in de H igh B row  internationale 
econom ie breed geaccepteerd w ord t. De gedachte is 
d a t  i e d e r  e c o n o m i s c h  s t e l s e l  e e n  
‘evenw ichtsw erkloosheid’ heeft die bepaald w ord t 
door de eigenschappen van het systeem. De hoogte 
van de evenw ichtsw erkloosheid w ord t afgeleid van 
de inflatoire druk. Is de w erkloosheid laag, dan 
kunnen w erknem ers gem akkelijker looneisen stellen, 
en neemt de inflatie toe. Is de w erkloosheid hoog, 
dan zullen w erknem ers hun  looneisen m atigen, en 
neem t de inflatie af. D it is wat m echanisch gesteld, 
maar is als denkschem a v o o r deze pagina’s 
acceptabel. Sommige system en hebben d o o r hun  
eigenschappen een hoge evenw ichtsw erkloosheid, 
andere hebben een lagere. Kijk b ijvoorbeeld naar het 
verschil tussen A m erika en Europa. De Am erikaanse 
w erkloosheid nadert de 5%, de Europese is hoger dan 
10% - en dan rekenen we nog niet goed m et de 
verborgen w erkloosheid. H et verschil w ord t volgens 
de theorie dan verklaard d o o r - raad eens - de 
f l e x i b i l i t e i t .  D e A m erik aan se  eco n o m ie  en 
arbeidsm arkt w orden flexibeler geacht dan de

Europese. W erkgevers in A m erika die bij 5% 
w erkloosheid geconfronteerd w orden  met hogere 
looneisen van hun  w erknem ers, kunnen  blijkbaar 
toch  nog alternatieven vinden om  niet aan die eisen 
te hoeven toegeven. W erkgevers in  E uropa  zouden 
dat wel m oeten doen, om dat er in  E uropa  blijkbaar 
weinig alternatieven bestaan.
Econom en spreken zich niet u it over het 
welbevinden van mensen. Tegenover de kosten van 
de Am erikaanse flexibiliteit staat het voordeel van 
een lagere w erkloosheid. De hogere w erkloosheid in 
E uropa heeft het voordeel van - positief gezegd - 
m eer zekerheid voor de gewone w erknem er. H et is 
een maatschappelijke keuze welke aspecten van 
zekerheid m en accepteert bij w elk  niveau van 
w erkloosheid (voor welke personen).
T o t zover de theorie. De p rak tijk  is wat 
weerbarstiger. H oe m eet je ‘flex ib ilite it’ precies ? 
Theeuwes heeft vorig jaar de advocaat van de duivel 
gespeeld, en bevonden dat de Nederlandse
arbeidsm arkt heel goed als flexibel is te beschrijven. 1
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Vaak w ordt in andere Europese landen m et jaloezie 
gekeken naar het hoge percentage deeltijd in 
Nederland. O nze overlegeconom ie lijkt ‘s ta r ’ , m aar 
blijkt in de p rak tijk  een goed m iddel om  in 
consensus een bocht te m aken w anneer dat echt
nodig is.
Mensen die m ijn w erk  een beetje hebben gevolgd, 
■weten dat ik  over het vraagstuk van de
flexibilisering iets anders denk. Ik ben het in 
hoofdzaak eens m et de gangbare economische 
analyse. M aar ik  denk dat de oorzaak v o o r de
problemen op het terrein  van de w erkloosheid en 
inflat ie g e z o c h t m o e t e n  w o r d e n  in h e t
belastingbeleid.
In het O E SO  gebied w orden  de belastingtarieven 
aangepast v o o r de inflatie. D at gebeurt o ok  m et de 
heffingsvrije voet, terw ijl echter het bestaansm ini
mum stijgt met de algemene welvaart. In de jaren 
zestig en zeventig kregen de laagstbetaalden zo al een 
hoger risico van w erkloosheid, terw ijl de hogere 
inkomens gew oon hoge looneisen konden blijven 
stellen. O nder in ternationale invloed van Reagan 
nam de progressieve inkom stenbelasting daarnaast 
autonoom in belang af en w erd de BTW  m eer 
gebruikt. D o o r dit beleid sloeg de belastingstructuur 
uit het lood. E r was een grote verhoging van de 
lasten aan de onderkan t van de arbeidsm arkt. In 
Amerika steeg de arm oe. In Europa, om  een redelijk 
bestaansminimum te handhaven en toch  die extra last 
te kunnen dragen, stegen de m inim um lonen. D it 
laatste m aakte velen werkloos.
Dat volledige werkgelegenheid onder prijsstabiliteit 
haalbaar is, b lijkt m et alleen u it de jaren vijftig maar 
ook uit het CPB-scenario m et het basis “inkom en” 
(de studie N e d e r la n d  in  d r ievo u d ). D it scenario w erkt 
vooral, om dat de basisuitkering een subsidie is die 
compenseert v o o r ten  onrechte geheven belastingen 
aan de onderkan t van de arbeidsm arkt. V oor m ensen 
die met w erken al in het eigen bestaan kunnen  v o o r
zien, betekent die “u itkering” niet anders dan het 
verhogen van de voet. Je hoeft dus geen 
basisuitkering in te voeren om  het werkgelegen
heidseffect te zien. A lleen voor anderen heeft de 
basisuitkering betekenis. De maatregel is echter duur

door de personen die alleen in de huishouding 
w erkzaam  zijn, en hij is niet evident efficiënter voor 
de u itvoering van de sociale zekerheid. A ldus, op 
grond van de jaren vijftig, en op grond van dit soort 
studies en overwegingen, lijk t het alleszins reëel dat 
vooral belastingen van invloed zijn op de macro- 
econom ische ‘flex ib ilite it’ .
D it betekent o ok  dat het huidige beleid van de 
N ederlandse regering op een dw aalspoor zit. H et 
huidige belastingbeleid veroorzaakt de w erkloosheid, 
en, om  de w erkloosheid terug  te dringen gaat m en de 
bestaanszekerheid van de burgers verm inderen.
Laat ik  als voorbeeld een w at langer citaat u it de 
Sociale N o ta  geven:
“Cruciaal voor de voortze tting  van de gunstige trend  
in de werkgelegenheidsgroei is een versterking van 
o n s  c o n c u r r e n t i e v e r m o g e n .  E e n  g o e d e  
concurrentiepositie bevordert de arbeidsparticipatie. 
O m gekeerd draagt een hogere arbeidsparticipatie bij 
aan versterking van de concurrentiepositie. De 
sanering van de overheidsfinanciën heeft een goede 
basis gelegd v o o r  de v erbetering  van de
arbeidsparticipatie en de concurrentiepositie. Daaraan 
hebben de teruglopende kosten van de sociale 
zekerheid ook  bijgedragen, evenals het rechtvaardige 
inkom ensbeleid, de balans tussen flexibiliteit en 
zekerheid, de zorg v o o r de arbeidsom standigheden, 
en, cruciaal, de goede arbeidsverhoudingen. Een 
versterking van onze concurrentiepositie vraagt om  
voortzetting  van het beleid van beheerste loonkosten
ontw ikkeling. M aar dat is niet voldoende. Evenzeer 
is een kw aliteitsim puls nodig via investeringen in 
in frastructuur, kennis en innovatie. (...) Flexibiliteit 
van w erknem ers en werkgevers in onontbeerlijk  
doordat om standigheden voo rtd u ren d  wijzigen en de 
internationale concurrentie toeneem t.” '
M ijn conclusie is: De Sociale N o ta  sluit goed aan bij 
de in ternationale econom ische lite ra tuur die nogal 
naïef u itspraken doet over ‘flex ib ilite it’ . De N o ta  is 
op een dw aalspoor ten aanzien van de werkelijke 
oorzaken van welvaart en werkgelegenheid. De 
‘flex ib ilite it’ die nagejaagd w o rd t is zodoende 
eigenlijk een fata m organa - en voor vele burgers 
m ogelijk o ok  een nachtm errie.

december 1995, p l 152-1154
’ Thomas Cool, “Trias Politica & Centraal Planbureau” , 
Samuel van Houten Genootschap 1994: “Belastingstructuur, 
inflatie en werkloosheid” , in CBS/NAD, “De Nederlandse 
Arbeidsmarkt Dag 1995” , CBS 1996

3 Ministerie van SZW, “Sociale Note 1997” , SDU 1996, 
p2-3
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Een basisinkomen, 
iedereen beter van!

daar wordt

Saar Boerlage

De vragen die centraal staan in  dit artikel zijn: hoe bestrijden we het tek o rt aan betaald w erk en hoe lossen we 
de problem en rond  de sociale zekerheid op? T o t nog toe is er bij de regeringspartijen sprake van ’n weinig 
voortvarend com prom is dat leidt to t een bescheiden lasten-verlichting voor ’t bedrijfsleven, wat extra betaalde 
werk-plekken en een koopkrachtdaling die v o o r iedereen even groot zou  zijn. D at de m inim a, die door eerdere 
bezuinigingen reeds in financiële m oeilijkheden zijn geraakt, het weer het zwaarst te verduren  krijgen, w ordt 
verdedigd met het argum ent dat het scheppen van w erk voor hen belangrijk is.

'U itslu iting’ (van participatie op de arbeidsm arkt) 
zou erger zijn dan 'u itb u itin g ' d o o r verlaging van het 
m in im um loon en de uitkeringen. M en vergeet echter 
dat zelfs als het voorgenom en beleid slaagt, slechts 
een klem  deel van de uitkeringsgerechtigden betaald 
w erk zullen krijgen, terw ijl de rest (de overgrote 
m eerderheid) èn 'u itslu iting ' èn 'u itb u itin g ' te 
wachten staat. In sommige kringen du ik t in het debat 
thans het begrip gedwongen arbeid op. M aar mensen 
dwingen om  arbeid te verrichten zonder beloond te 
w orden is niet alleen ongewenst, m aar ook 
onproductief. De slavenhouders van ru im  een eeuw 
geleden hebben geconstateerd dat na het opheffen 
van de slavernij, dus bij de invoering van een 
'norm ale ' relatie w erkgever/w erknem er, er een beter 
bedrijfsresultaat te voorschijn  kwam. D it idee zal 
mede daarom  niet veel aanhang krijgen.

Enige leden van de Vereniging Basisinkomen hebben 
met hulp van deskundigen op het terrein  van 
economie, belastingheffing en gedragswetenschappen, 
het laatste jaar een systeem ontw ikkeld  dat noch 
'u itslu iting ' noch 'u itbu iting ' to t resultaat lijkt te 
hebben. Z onder dat de m inim a er op achteruitgaan, 
de schatkist geplunderd w o rd t o f de concurren
tiepositie van ons land op het spel w ord t gezet, kan 
een volledig basisinkom en w orden  gerealiseerd. D it 
model is kleurrijk , m aar vooral paars omdat:
* er kom t m eer vrijheid: op de arbeidsm arkt
v e r d w i j n e n  reg e ls , e ig en  in i t i a t ie f  w o rd t  
aangemoedigd, risico-verzekeringen w orden naar 
eigen individueel inzicht en v o o rk eu r afgesloten en 
de individuele economische zelfstandigheid zonder 
controle op inkom en of hu ishoudensvorm  is een feit.
* er kom t meer betaald w erk, m aar vooral: er vindt 
een vrijwillige verdeling van betaald en onbetaald 
w erk plaats. De arm oedeklem  verdw ijnt alsmede de 
s t i g m a t i s e r i n g  v a n  u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n .  
O ntspanning op de arbeidsm arkt zorgt voor 
kwalitatief beter werk, v o o r m inder ziekte en 
invaliditeit en voor een zelfbewuste vakbeweging.

* d o o r de bank genom en verandert de koopkracht 
van de diverse huishoudens (en individuen) niet. 
O m dat er sterk bezuinigd w ord t op ambtelijke 
apparaten en de werkgelegenheid toeneem t is er 
ru im te voor een bescheiden koopkrachtstijging.

Een blauwdruk
E r w ord t uitgegaan van het bedrag dat een 
alleenwonende uitkeringsgerechtigde veelal ontvangt: 
ƒ1300.- per maand. H et heeft praktische voordelen 
om  de invoering van dit basisinkom en in één keer 
to t stand te brengen. Maar starten met een 
gedeeltelijk basisinkom en waarna het bedrag ieder 
jaar hoger w ord t, is oo k  denkbaar. M et name een 
start van ƒ930,- per m aand (de helft van de 
bijstandsuitkering van twee sam enwonenden) w ordt 
veelvuldig bepleit. O m  het niet te ingewikkeld te 
m aken ga ik  hier u it van het volledige basisinkomen 
vanaf 23 jaar. A chttien-jarigen hebben een 
basisinkom en van ƒ800.- per maand. In vijf jaar 
groeit dat u it to t het volledige B.I. H et aantal 
toeslagen kan dan beperkt w orden  to t  één (n.1. voor 
eenoudergezinnen). Daarnaast blijft er de m ogelijk
heid om  een beroep te doen op de Bijzondere 
Bijstand. H et basisinkom en w o rd t bij de werkenden 
verrekend met de belastingheffing. W ie geen of 
weinig belasting betaalt krijgt het bedrag geheel of 
gedeeltelijk uitbetaald.

E r zijn in  N ederland 11 m iljoen m ensen van 23 jaar 
en ouder en 1 m iljoen tussen 18 en 23 jaar. Met de 
invoering van het basisinkom en is ongeveer 185 
m iljard  gulden gem oeid. D e toeslag voor 
eenoudergezinnen m aakt hiervan 2 m iljard uit. Deze 
185 m iljard w ord t bijeengebracht d o o r het aanboren 
van vier bronnen:

* H e rb estem m in g  v a n  u itkeringsbedragen
E r w orden nu reeds door de overheid grote bedragen 
aan uitkeringsgerechtigden verstrekt. De grootste 
posten zijn: A O W  (37 mld), ABW  (12 mld), A A W  (6 
mld) en A W W  (5 mld). O o k  aan studiefinanciering
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wordt 6 miljard besteed. M et wat kleinere posten 
samen 'bespaart’ de overheid bij invoering van een BI 
rond de 69 miljard gulden.

* Belastingm aatregelen
Een logische maatregel is de belastingvrije voet van 
ƒ1300,- per m aand te verrekenen m et de bestaande 
( l a g e )  b e l a s t i n g v r i j e  v o e t  e n  d e  
invorderingsvrijstelling. D at levert 27 m iljard op. Een 
andere grote post w ord t verkregen door afschaffing 
van de werkgeverspremies. De werkgever w ord t 
ontheven van de verplichting om  verzekerings- en 
pensioenpremies voor w erknem ers af te dragen. 
Daardoor ontstaat er ruim te om  van werkgevers een 
nieuwe belasting, ecotax of productheffing te vragen.

Deze ecotax heeft het b ijkom end voordeel dat 
arbeidsintensieve bedrijvigheid m inder belast gaat 
worden, hetgeen banen oplevert. De ecotax kan 38 
miljard opleveren. A ndere belasting-voorstellen 
zullen een aanzienlijk deel van de aftrekposten (o.a. 
t.a.v. eigen w oning bezit) en forfaitaire kosten 
betreffen (14 m ld). T ezam en  leveren  de 
belastingmaatregelen rond  de 79 m iljard op.

* S u b s id ie v e rm in d e n n g
Het merendeel van dit bedrag w ord t verkregen door 
subsidies af te schaffen op zaken waarvan vooral 
huishoudens m et een (wat) hoger inkom en 
profiteren. Deze operatie, die o.m . door de Sociaal 
Economische Raad (SER) al eens is voorgesteld, 
wordt wel de 'G ro te  U itru il’ genoemd.

Het Sociaal C ultureel P lanbureau kom t in haar 
net gepubliceerde studie m et een vergelijkbaar 
voorstel 'balansverkorting collectieve sector’. SER en 
SCP com penseren de subsidieverm indering m et 
b e l a s t i n g v e r l a g i n g ,  t e r w i j l  de V e r e n i g i n g  
Basisinkomen daarmee een deel van het basisinkom en 
verrekent. De SER stond een besparing van 20 
miljard voor. Bij het SCP betreft het in principe een 
aanzienlijk hoger bedrag. H ier w ord t echter de SER 
(20 mld) gevolgd.

* Positieve effecten v a n  he t basisinkom en .
Bij de uitvoering van de sociale zekerheid kan 
ongeveer de helft van de kosten geschrapt w orden  (4 
mld). En op term ijn  kan ongeveer het dubbele 
worden bespaard. Een andere besparing betreft de 
werkgeverspremies van de overheid (7 mld). V oorts 
zal de opbrengst van de inkom stenbelasting stijgen 
omdat verwacht mag w orden  dat m eer m ensen 
betaalde arbeid kunnen vinden en er m inder 
gefraudeerd w ordt. Samen m et een hogere opbrengst 
van de omzet- en bedrijfsbelastingen (als gevolg van 
koopkrachtverbetering) levert dat 6 m iljard op. Een 
voorzichtige schatting van deze autonom e effecten is 
dus 17 m iljard gulden. 1 + 2 + 3 + 4 = 69 + 79 + 20+17 
= 185 miljard

Conclusie: Een basisinkomen, daar w ordt iedereen 
beter van!
W erknem ers:
V oor hen is er een  verbetering van de koopkracht 
ondanks de extra kosten v o o r het verzekeren tegen 
loonderving en v o o r het opbouw en  van een 
pensioen. E xtra kosten w orden  o ok  veroorzaakt door 
de 'u itru il ' tussen het recht op belastingaftrek en het 
verkrijgen van subsidies enerzijds en het recht op een 
basisinkom en anderzijds. M aar alleen in heel 
bijzondere gevallen zal er sprake zijn van (tijdelijk) 
koopkrachtverlies. De keuze om  m inder u u r per 
week betaalde arbeid te verrichten, kom t binnen 
nagenoeg ieders bereik. De presta tiedruk  verm indert 
w aardoor m inder stress verw acht mag w orden.

W erkgevers:
Flexibeler arbeidsm arkt. M inder adm inistratiekosten 
en voor het M idden en Klein- bedrijf: veelal lagere 
loonkosten. H et basisinkom en is v o o r kleine 
zelfstandigen een w elkom e aanvulling op het eigen 
(toekomstige) huishoudbudget. De invoering van een 
ecotax zal voor som m ige (arbeids-extensieve) 
bedrijven kostenverhogend w erken, m aar o ok  zonder 
het invoeren van een basisinkom en w ord t deze 
belastingvorm  wel ingevoerd.

O verheid :
H et bedrag dat via de sociale zekerheid uitgekeerd 
w ord t is hoog, m aar gaat ondanks demografische 
ontw ikkelingen (vergrijzing) op term ijn  dalen. H et 
vervolgen van fraudeurs m et een m inim um -inkom en 
kan sterk w orden verm inderd. M inder w erklozen 
betekent ook  m inder uitgaven in de sfeer van 
banenpools, jeugdregelingen, vandalisme, etc. H et 
belastingstelsel w o rd t eenvoudiger te hanteren, en 
mede daardoor is er sprake van een verm indering van 
de overheidsuitgaven.

W erkzoekenden :
De arm oedeklem  verdw ijnt. H et w ord t im mers 
toegestaan om  naast het basisinkom en betaald w erk 
te verrichten. E r kom en m eer banen beschikbaar 
doordat het bedrijfsleven gestim uleerd w ord t en 
doordat veel m eer m ensen v o o r een deeltijdbaan 
zullen kiezen. C on tro le  op de v o rm  van samenleven 
of het hebben van betaald w erk verdw ijnt en 
daarmee ook  de stigmatisering.

V rijw illigers  en ze lfstandigen:
O nbetaalde arbeid gaat m eer gewaardeerd w orden. 
O m dat ieder (volwassen) individu econom isch 
zelfstandig is, krijgt m en de keuze om  zorgtaken zelf 
te verrichten of u it te besteden. 'Zelfstandigen' 
kunnen met het basisinkom en als uitgangspunt een 
eigen bedrijf realiseren. D at geldt ook  voor 
kunstenaars. Studenten krijgen o ok  m eer vrijheid. 
Wel zullen zij (om dat subsidies aan het hoger

Liberté Egalité Fraternité 19 Werkgelegenheid & Flexibilisering



onderw ijs afgeslankt w orden) soms een hoger 
collegegeld m oeten betalen. D aarvoor is ruim te, 
om dat het opbouw en van een studieschuld m et 
knellend hoeft te zijn in een samenleving die vanaf 
23 jaar een inkom en van ƒ1300,- per m aand 
gegarandeerd.

O uderen  en arbeidsongeschikten:
H et basisinkom en is een gegarandeerd inkom en. 
Daarnaast is er ru im te om  voorzieningen en subsidies 
voor ouderen, gehandicapten en zieken m instens op 
het huidige niveau te handhaven. D at geldt o ok  voor 
de Bijzondere Bijstand en de w erkvoorzieningen voor 
gehandicapten. Sam enw onenden krijgen een hoger 
inkom en dan nu, ook  al zullen sommige subsidies 
voor hen w orden verm inderd. V oor alleenwonenden 
verandert de koopkrach t niet. V oor uitkerings
gerechtigden die nog geen 65 jaar zijn en redelijk 
gezond zijn, verandert er daarentegen weer veel. Zij 
kunnen straks (desgewenst) naast het basisinkom en 
betaalde arbeid gaan verrichten.

A  lleen w onenden :
H uishoudens m et twee of m eer volwassenen hebben 
relatief m eer voordeel van een basisinkom en-systeem  
dan alleenstaanden. M aar dat is relatief. O o k  
alleenstaanden m et betaald w erk hebben straks m eer 
te besteden. Zij zullen veelal in vergelijking met 
gezinshuishoudens m inder pensioenprem ie e.d. gaan 
betalen, hetgeen voordelig u itpakt. A lleenw onenden 
zonder betaald w erk krijgen de gelegenheid (net als

andere w erkzoekenden) om  naast het basisinkomen 
betaald w erk te zoeken. V oor eenoudergezinnen is er 
een toeslag-regeling, zodat zij er in koopkracht niet 
op achteruit gaan.

V akbonden :
De positie van de vakbonden w ord t versterkt 
doordat de w erkloosheid afneemt. V oorts blijven 
taken als onderhandelen over beloning, het bewaken 
van de kw aliteit van de arbeid e.d. bestaan. Als de 
verantw oordelijkheid v o o r het verzekeren van 
risico’s en voor de pensioenopbouw  verlegd is naar 
de w erknem ers, zou  de vakbeweging v o o r haar leden 
de organisatie daarvan kunnen  aanbieden. Dat daarbij 
m eer dan in  het verleden rekening gehouden kan 
w orden m et de wensen van het individu is w inst en 
kan ervoor zorgen dat de vakbeweging gevoelig blijft 
v o o r de verlangens van alle (potentiële) leden.

P olitiek:
Een beleid opstarten  w aardoor het vastlopen van het 
stelsel van sociale zekerheid w ord t bestreden, is 
dringend nodig. H et basisinkom en geeft perspectief 
voor w erkzoekenden en stim uleert de bedrijvigheid. 
K ortom , de kiezers zullen de politici die het 
basisinkom en hebben ingevoerd, op handen dragen. 
De politiek  kan als m en het bovenstaande verder 
u itw erk t en verstandig invoert nog jaren op een 
vaste, hoge popularite it rekenen.

Saar Boerlage is l id  v a n  de V eren ig ing  B asisinkom en .
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BRIEF A A N  D E M IN ISTER V A N  
SOCIALE ZA K EN  E N  
W ER K G ELEG EN H EID

Excellentie,

Zo langzam erhand krijg ik o ok  w aardering voor uw  economische inzichten. H et verslag van uw  m inisterie over 
de concurrentiepositie van N ederland in de wereld heeft w erkelijk grote klasse. N ie t in  alles ben ik  het met u en 
uw am btenaren eens, zoals het voorstel dat het aantal w erkende vrouw en om hoog m oet. O o k  uw  standpunt dat 
de welvaart om hoog m oet lijk t mij voor discussie vatbaar, om dat de welvaart in N ederland al lang voldoende is, 
maar dat de verdeling daarvan te wensen over laat. V ooral het aspect om  collectieve en particuliere uitgaven 
samen te bekijken vind ik  een sterk pun t. V oor onderw ijs zou dat eigenlijk ook  m oeten. De financiering van het 
onderwijs per kind in  A m erika, to t en m et het afstuderen aan H arvard  of P rinceton bijvoorbeeld, kost in totaal 
ongeveer 400.000 gulden. Let wel, particulier gefinancierd. Bezuinigingen op de studiefinanciering lijken mij dan 
ook uiterm ate contraproductief, zow el voor het welzijn als voor het wegvallen van werkgelegenheid met het 
wegvallen van de bestedingen. Econom ische m aatregelen blijken in  veel gevallen te berusten op 
schoenvetertheorieën, die elders in de econom ie net zo veel schade toebrengen als dat ze op deelgebieden aan 
verbetering opleveren.

H et verhogen van de m ateriële productie is dus niet waar het om  draait, m aar de toegankelijkheid van de 
massa to t welvaart en vooral welzijn genererende econom ische p roducten  heeft p rio rite it. Enkele m iljoenen 
mensen op - en is toenem ende m ate onder - het levens-economisch m in im um  staan, behalve wat betreft het 
aspect van de w oonlasten en bestedingen bij de kruidenier, volstrekt bu iten  het econom isch proces. W ant kunt u 
mij een industrieel p roduct noem en - buiten de voeding - w aarvoor de m iljoenen m inim a een afzetm arkt 
vormen? T w intig  procent van de Nederlandse bevolking behoort vandaag to t de enclave van een 'binnenlands 
ontwikkelingsgebied’. Een econom isch vacuüm  dat m et bezuinigingspolitiek vanaf 1981 to t en m et vandaag m et 
de m arktideologie is gecreëerd. Schande...... !

Ik zal het vandaag evenwel k o rt m aken, om dat u  op het In ternet nog m eer dan genoeg vragen en 
opm erkingen die gericht zijn aan uw  adres ku n t vinden, en die dringend op beantw oord ing  wachten.

H oogachtend,

Tr. R.M. Brockhus

SZW
M inisterie  v a n  Sociale Z a k e n  
en W erkgelegenheid

O nderw erp
C oncurren tiepositie  N e d e r la n d  in  rela tie  to t verzorg ingsstaa t 

Geachte heer Brockhus,

H ierb ij w il  ik  u d a n k e n  v o o r  u w  b r ie f  v a n  11 ju l i  jl.
U  heb t gelijk  d a t een p r iv a te  vo o rtb ren g in g sw ijze  v a n  sociale ze kerh e id  zeker  n ie t a lti jd  te ve rk ie ze n  is boven  een 

publieke. D e  en o rm e  kosten  v a n  de A m e r ik a a n se  gezondheidszorg  en  de  beperkte to eg a n ke lijkh e id  e rv a n  w o rd en  in  het 
rapport als illu stra tie  h ie rv o o r  genoem d. D i t  w il  n ie t zeggen d a t in tro d u c tie  v a n  m a rk tm e c h a n ism e n  b in n e n  de sociale 
verzekeringen  m e t  z in v o l  k a n  z ijn . H e t m o e t echter w e l a fgew ogen gebeuren. A fgew ogen  b e teken t m e t een scherpe b lik  
op de consequenties in  te rm en  v a n  to eg a n ke lijkh e id  en be taa lbaarheid  v o o r  a llen  en speciaal v o o r  groepen d ie  
(langdurig) z ijn  aangew ezen  op de betre ffende vo o rz ien in g en . B ij de  ziek te- en arbeidsongeschiktheidsregelingen
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vera n d ert er overigens m e ts  a a n  de p o lisvo o rw a a rd en : de  toeganke lijkhe id  b lijft  gew aarborgd.
U w  observa tie  v a n  nega tieve  aspecten v a n  het globahseringsproces deel ik  m in d er . H e t d o o r  u geschetste ve rd w ijn en  

v a n  arbeidsplaatsen n a a r lage-lonen landen  spoort w e lisw a a r  m e t een beeld d a t in  de k ra n te n  regelm atig  opgeroepen 
w ord t. Een beeld v a n  een to en em en d e  w erkloosheid , vo o ra l a a n  de zogenaam de o n d e rk a n t v a n  de a rb e id sm a rk t. Ik  
zo u  daar tw ee o p m e rk in g e n  tegenover w ille n  stellen. V o o rzo ver  er in d e rd a a d  sprake is v a n  een 
o n d erka n tp ro b lem a tiek , doe t he t k a b in e t w a t  in  ha a r verm o g en  lig t o m  w erkgelegenheid  te scheppen, speciaal voor  
groepen m e t een r e la tie f  beperkte scholing. Ten tw eede is k e n n e lijk  he t co n cu rren tieverm o g en  v a n  de N ederlandse  
econom ie zo d a n ig  d a t w ij  een p e r  saldo hogere a anw as v a n  w erkgelegenheid  w e ten  te genereren. H e t proces van  
globalisering  creëert im m e rs  ook be langrijke  ka n sen  v o o r  de N ederlandse econom ie.

M et het rapport heb ik  overigens m e t  he t signaal w ille  a fgeven  d a t w e  m o e ten  stoppen m e t w e lva a rtsverm eerd en n g , 
w el d e n k  ik  m e t u d a t ook k w a li te i t  v a n  groei en  he t bereik  v a n  groei belangrijk  is. H e t on langs gepubliceerde U N D P  
W o rld  D e v e lo p m e n t report illu streert d i t  nog  eens.

Tot d u sver  w as de discussie o v e r  de verzorg ingsstaa t eenzijd ig  gerich t op de  kosten  ervan . M et he t rapport hoop ik  
m eer ev e n w ic h t t  brengen m  de discussie o ver  de  verzorg ingsstaa t en de  rela tie  m e t de  groei v a n  o n ze  w elvaart.

H e t rapport is helaas n ie t op d iske tte  beschikbaar. B in n e n k o r t  versch ijn t er b ij de  Sdu  een g e d ru k te  versie.

H oogachtend,
de M in is ter  v a n  Sociale Z a k e n  
en W erkgelegenheid,

(A .P .W . M e lken )

Excellentie,

Als reactie op uw  brief van 19 augustus wil ik  u  laten weten, dat ik  het w erkelijk w aardeer dat u gereageerd hebt 
op m ijn brief. O nze relatie heeft altijd een dualistisch karakter gehad, waarbij ik  soms zeer fel inhakte op het 
beleid van de regering (welke dan ook) als op het specifieke beleid van een m inister of staatssecretaris van het 
m inisterie van Sociale Zaken en W erkgelegenheid in het bijzonder. Misschien groeit er oo it nog eens iets moois 
tussen ons.

Met m ijn reactie wil ik niet zozeer opnieuw  argum enten aandragen om  m.i. tekortschietende analyses en 
voorstellingen van zaken tegenw icht te bieden, m aar u opnieuw  verw ijzen naar de site van de Stichting Sociale 
D atabank N ederland bij de in ternet-provider W orldaccess. Daar staat m eer dan genoeg aan inform atie, die met 
name een relatie legt tussen de werkgelegenheid en de geldpolitiek van het duo Financiën /  Nederlandsche Bank, 
alwaar de werkelijke en bewijsbare b ro n  van sociale ellende te vinden is. De werkgelegenheids- en 
verpauperingsproblem atiek zijn afgeleiden van het beleid van die twee.

Slechts een enkele inhoudelijke reactie op uw  brief wil ik  hier geven. U  stelt nam elijk dat N ederland vanwege 
zijn kennelijke concurrentieverm ogen in  de globahserende afzetm arkt flink w at werkgelegenheid naar zich toe 
trekt. Dat moge zo zijn, m aar dat is in  internationaal opzicht volstrekt verw erpelijk. H et lijkt mij niet 
voldoende om  bij een groeiende bevolking m et 150.000 personen per jaar 50.000 voltijdsbanen erbij te krijgen, 
terw ijl nog steeds niet duidelijk is hoeveel arbeidsjaren, c.q. arbeidsuren in  N ederland erbij kom en dit jaar en in 
volgende jaren. De misleiding die van de CPB-analyse u it kan gaan is desastreus voor het huidige en toekom stige 
sociale beleid. H et suggereert een optim ism e dat slechts berust op een fictie.

N aar mijn m ening gaat uw  aandacht wat de werkgelegenheid betreft nog teveel u it naar het Nederlandse 
marktaandeel bij de globalisering, terw ijl dat voor de lokale bevolking m inder relevant is. W erkgelegenheid ter 
plaatse voor productie en consum ptie ter plaatse, is de sociaal bindende factor van belang. Dat we ook op de 
wereldm arkt een flinke hoeveelheid w erk verzetten is voor de hand liggend m et een piepklein landje als het 
onze. Financieel zijn we echter een van de allergrootste reuzen in de wereld. N ederland is een van de 
allergrootste investeerders te r w ereld in heel wat landen. Portugal, Polen, en zelfs, na G ro o t Brittannië, in de 
Verenigde Staten.

De argumentatie van vrije-m arktideologen dat de W IG  de grootste belem m ering is voor het laten aantrekken 
van de werkgelegenheid is een van de allerbelangrijkste misvattingen van rechtse intellectuelen, van beleggers, en 
van in de rui verkerende sociaal-democraten. U w  rapport bewijst dat. De W IG  is helemaal m et relevant voor de 
werkgelegenheid, noch voor de export. De nationale werkgelegenheid w ord t slechts bepaald d o o r drie dingen.
1) O ndernem ers met goede ideeën en de financiële m iddelen om  die ideeën te verwezenlijken,
2) de geldpolitiek van de overheid om  de ideeën van ondernem ers te doen realiseren - en last bu t not least van

de als ondernem er optredende overheid zelve - en
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3) de koopkracht om  de p roductie  op de plaats van consum ptie te krijgen.
Het nationaal sparen of bezuinigen, danwel het afbetalen van de staatsschuld, veroorzaakt w erkloosheid. U  zult - 
gezien uw  verantw oordelijkheden - het sparen dus m oeten ontm oedigen en op zijn m inst bij de discussie over de 
werkgelegenheidsproblem atiek en de begroting betrekken. De w erkloosheidsquote in een land w ord t m.i. niet 
bepaald door de W IG, zoals bewezen is m et de tabel op Internet, m aar d o o r de vandaag naar de toekom st 
verplaatste werkgelegenheid, door het niet nu  besteden of direct investeren van de koopkrach t die met werken in 
geldvermogen werd omgezet. O f de met het sparen naar de toekom st verplaatste werkgelegenheid ooit 
gerealiseerd zal w orden, is in toenem ende m ate onzeker; al was het m aar dat de besparingen het Bruto 
Binnenlands P roduct nu al enkele m alen overtreffen. U w  aandacht zou zich dus m oeten richten op de potentiële 
werkgelegenheid die besloten ligt in de besparingen, en die u  naar m ijn vaste overtuiging weer terug zou m oeten 
halen naar de dag van vandaag.

We hebben het hier dan over een technisch proces, en niet over een ideologisch of m oreel standpunt. H et 
creëren van M elkertbanen is dan ook  het paard achter de wagen spannen, los van de volstrekte 
onaanvaardbaarheid van het vrijwel perm anente karakter van zo ’n  "baan". Slechts het eerst beantw oorden van de 
vraag: "Hoeveel werkgelegheidscapaciteit heeft ons geldstelsel, en hoeveel koopkrachtvolum e (uitgedrukt in 
werkgelegenheidsequivalenten) is relevant voor de liquiditeitsvoorziening binnen de geldpolitiek" geeft duide
lijkheid en is op uw  beleidsterrein een uitgangspunt voor uw  m breng in  het kabinetsbeleid. Ik heb het nog niet 
voor elkaar gekregen om  van enig bew indspersoon of hoogleraar een an tw oord  te krijgen op de vragen die ik 
het eerst aan O nno  R uding had gesteld, en daarna aan elke volgende m inister van financiën; dus ook  aan W im  
Kok en aan voorm alig topam btenaar bij EZ, de huidige m inister van Financiën drs. G. Zalm . P robeert u het ook 
eens.

Met een werkelijk gemeende vriendelijke groet,

Tr. R.M. Brockhus
h ttp :// w w w .w orldaccess.nl/ ~  sdn

Flexibiliseren: het einde van de 
vaste baan?
Geert E. Gerats

Flexibiliseren staat in het brandpunt van de belangstelling. Aan de discussie over voor en tegen lijkt geen 
einde te komen. Het bedrijfsleven wil flexibiliseren om de concurrentiekracht te vergroten. Het kabinet wil 
flexibiliseren om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Sommigen menen dat het einde van de 
vaste baan in zicht is. O f gaan er van uit dat minstens de helft van het werk in bedrijven binnenkort voor 
rekening van de zogenaamde "flexwerkers" komt. Voorstanders wijzen op positieve effecten zoals meer 
werk en een betere kwaliteit van de dienstverlening. Ook wijzen zij op de mogelijkheden van meer 
uitdaging in het werk. Tegenstanders wijzen op de toegenomen werkdruk voor werknemers, op de afne
mende sociale zekerheid en op de consequenties van verminderde betrokkenheid. Een commissie van econo
misch deskundigen van de SER waarschuwde enkele maanden geleden voor verlies van kwaliteit en concur
rentiekracht als bedrijven teveel uitzendkrachten in dienst gaan nemen. Flexibiliseren: een zegen of niet, 
kans of bedreiging?

Misschien is een beetje terughoudendheid  op zijn 
plaats: zo flexibel zijn we in  N ederland ook  weer 
met. M omenteel w ord t het aantal "flexwerkers", dat 
zijn dus alle uitzendkrachten, alle seizoenarbeiders, 
alle oproepkrachten, etc. op m et m eer dan ten 
hoogste 10% van de beroepsbevolking geschat. N og 
geen 3% van de beroepsbevolking is als u itzend
kracht werkzaam. E n de stijging van het aantal

flexwerkers is o ok  niet dramatisch: niet m eer dan 1 
p rocen tpun t tussen 1990 en 1994, volgens de 
gegevens van het C entraal Bureau voor de Statistiek. 
Flexibilisering lijk t n ieuw er dan het is: zelfstandigen 
(zoals w inkeliers, adviseurs, architecten) en 
w erknem ers in  branches zoals de gezondheidszorg, 
de horeca en het vervoer zijn van oudsher al flexibel. 
Veel w erknem ers zijn dus al lang flexibel: zij wensen
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geen full tim e dienstverband of zij geven v o orkeur 
aan een flexibele afstemm ing van hun  w erktijden op 
hun persoonlijke behoeften. De laatste jaren bestaat 
er bij bedrijven en instellingen wel m eer 
belangstelling voor "externe" flexibiliteit van de 
arbeid: dat is het naar behoefte aantrekken en weer 
afstoten van extra arbeidsinzet.
Flexibiliseren om vat echter m eer dan alleen het wat 
vaker inhuren van een uitzendkracht. De behoefte 
aan flexibilisering is vooral gebaseerd op de noodzaak 
to t snelle aanpassing aan en reactie op zich steeds 
wijzigende om standigheden op de (inter)nationale af
zetm arkten. Daarnaast spelen o ok  fluctuaties op 
inkoop- en arbeidsm arkten en kostenoverw egingen 
een belangrijke rol. D o o r flexibilisering streven be
drijven naar vergroting van hun  concurren tie
v e rm o g e n . S nelle  a a n p a ss in g  aan  e x te rn e  
veranderingen is im m ers voorw aarde voor efficiency 
en doelmatigheid.

Verschillende vormen
Flexibilisering van de econom ie heeft in eerste 
instantie betrekking op de inzet van medewerkers: 
kw antitatief èn kwalitatief. Soms proberen  bedrijven 
fluctuaties in opdrachten, orders, p roduk tiem ethoden  
op te vangen door het aantal gewerkte arbeidsuren te 
variëren. Deze k w a n ti ta t ie v e  flexibilisering w ord t 
gerealiseerd door in terne maatregelen: overw erk,

variabele w erktijden, deeltijdarbeid, m aar ook 
vervroegde uittred ing  vallen hieronder. O o k  kunnen 
externe m aatregelen w orden genomen: het m huren 
van uitzendkrachten en het gebruik m aken van 
inleenploegen zijn voorbeelden. Bedrijven kunnen 
fluctuaties in opdrachten, orders en p roduk tie
m ethoden o ok  opvangen d o o r aanpassingen in de 
structuu r en de organisatie van het werk. Bij deze 
k w a lita tie v e  flexibilisering w o rd t de (produk- 
tie)organisatie gestroom lijnd en w o rd t de inzetbaar
heid van m edew erkers vergroot. Kwalitatieve flexibi
liteit leidt to t een betere benutting  van de beschik
bare vaardigheden en capaciteiten van werknem ers. 
O nderstaand overzicht to o n t het palet van 
m ogelijkheden v o o r flexibilisering. Naast deze 
vorm en kunnen  o ok  de arbeidsvoorw aarden flexibel 
w orden  gemaakt. H et gaat dan om  vorm en van 
prestatiebeloning, om  winst- of verliesdelingen of om 
een opbouw  van de beloning uit verschillende 
com ponenten ("cafetaria"-aanpak). O o k  kan w orden 
gestreefd naar flexibilisering van de arbeidsplaats. 
D enk m aar aan het fenom een telew erken en aan de 
"wisselwerkplek". Flexibilisering om vat dus veel 
m eer dan alleen arbeidscontracten en w erktijden. 
O o k  de w erkplekken en functies, ofwel de 
w erkinhoud, kunnen  in het geding zijn!

K W A N T IT A T IE F

KW ALITATIEF

TYPOLOGIE VOOR FLEXIBILISERING

IN T E R N  E X T E R N

. overw erk 

. penode-roosters 

. variabele w erktijd  

. ploegenarbeid 

. deeltijdarbeid 

. vut

. flexibel pensioen 

. deeltijdpensioen 

. arbeidstijdverkorting

. uitzendarbeid 

. arbeidspools 

. tijdelijk verband 

. thuisw erk 

. inleenploegen 

. collegiaal inlenen 

. oproepkrachten 

. m in/m ax-contracten  

. w erkuitbesteding

. m ulti-inzetb aar heid . detachering

. functieroulatie . in terim

. functieverbreding . advisering

. functieverrijking

. zelfsturende teams

Beslissen over flexibiliseren
Flexibilisering gaat noo it vanzelf. Misschien gebeurt 
het wel ongem erkt of onopgem erkt. Als we echter 
kijken naar de grote diversiteit in m ogelijkheden en 
naar de soms zeer ingrijpende gevolgen voor zowel 
bedrijf als w erknem er, dan is dit laatste een zeer 
onverstandige keuze. H e t bedrijfsbeleid  m et 
betrekking to t flexibilisering verdient nadrukkelijk,

systematisch en w eloverw ogen aandacht van het 
management. Keuzes en beslissingen m oeten bewust 
w orden genomen. Flexibiliseren begint bij het 
signaleren van veranderingen in de omgeving. Deze 
signalen zitten bijvoorbeeld in zich wijzigende eisen 
van afnemers of in om zetveranderingen binnen 
produkt-m arktcom binaties. Signalen van dreigende 
verandering kunnen  soms ook  w orden gevonden in
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de vakliteratuur, in resultaten van studies naar 
consum ententrends of in resultaten van branche- 
gewijze bedrijfsvergelijkingen. H et is gelukkig niet 
nodig, en voor de gezondheid van medewerkers 
zeker ook niet verstandig, om  onm iddellijk  op ieder 
signaal te reageren. Een beetje nadenken, al of niet 
met hulp van derden, is de volgende stap: hoe 
duurzaam zijn de w aargenom en ontw ikkelingen, 
liggen de signalen in lijn m et de eerder uitgestippelde 
bedrijfsstrategie, wat zijn consequenties voor de 
strategie, voor de organisatie en voor het prim aire 
proces?

Strategisch flexibiliseren
Het management staat met flexibilisering dus voor 
een vraagstuk met strategische aspecten (bijvoorbeeld:
"hoe zien wij flexibilisering in relatie to t onze 
doelstellingen op langere term ijn?"), op tactisch 
niveau (bijvoorbeeld: "hoe passen wij het beslissen 
over flexibilisering in ons ondernem ingsbeleid in?") 
èn op operationeel niveau (met name: "welke vorm  
van flexibilisering is voor ons het meest geschikt en 
hoe geven we vorm  aan de uitvoering?"). Je kunt 
spreken van "strategisch flexibiliseren" als een 
onderneming alle vragen op deze drie niveaus bewust 
stelt. O m  een optim ale beslissing over flexibilisering 
te kunnen nem en, m oet een nauw keurig beeld 
bestaan van:
a. De strategische noodzaak van flexibilisering,
b. D e v o rm e n  v an  k w a n ti ta t ie v e  e n /o f  

kwalitatieve flexibiliteit die hierbij het beste 
passen,

c. De m ogelijkheden en capaciteiten die in de 
organisatie aanwezig zijn om  succesvol te 
kunnen flexibiliseren,

d. De wijze waarop in terne en externe knelpunten 
opgelost kunnen  w orden.

De start ligt bij een nauw gezette analyse van
ontwikkelingen m de omgeving: bij afnemers, bij 
consumenten, bij toeleveranciers en bij concurrenten. 
Maar ook  m oeten we de beleidsontw ikkelingen bij 
de overheid en de ontw ikkelingen op de
arbeidsmarkt meewegen. Z o ’n externe analyse is niet 
echt m oeilijk, m aar het kost wel tijd. "Strategisch 
flexibiliseren" zegt iets over het hoogste onderne- 
mersbeleid, m aar het zegt o ok  iets over het 
beschikbaar hebben en benutten  van capaciteiten.
Dat zijn de kennis, de vaardigheid én de m entale 
instelling om  op dit vlak beslissingen te nem en. H et 
gaat om  de capaciteit om  na te denken over de echte 
competenties van bedrijf en m edew erkers, om  de 
ondernemingsstrategie aan te passen en de m edew er
kers actief te betrekken. De conclusies hebben 
betrekking op de toekom st: hoe blijven we in  deze 
business, wat veranderen we in onze diensten of 
produkten, wat veranderen we in onze m arkten, ver
anderen we van leveranciers, veranderen we 
afzetmarkten, etcetera. Deze analyse leidt ook  to t een
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juiste positionering van het bedrijf in haar omgeving: 
is daar sprake van veelvuldige verandering, zijn die 
veranderingen complex? In een weinig veranderlijke 
omgeving, met weinig geavanceerde technologie zal 
flexibilisering im m ers heel andere vorm en aannemen 
dan in  een sterk veranderlijk omgeving met complexe 
technologieën.

Uitvoering
Pas nadat op strategisch niveau een adequate 
omgevingsanalyse is gemaakt en de nabije en wat 
verdere toekom st is verkend en pas nadat is vastge
steld welke gevolgen om gevingsveranderingen hebben 
voor de ondernem ing, pas dan kan w orden nagedacht 
over de wijze van flexibilisering. O ver de uitvoering 
dus. De strategische analyse is heel essentieel: een 
adviesbureau (complexe technologie in een sterk 
veranderlijke omgeving) zal im m ers heel anders 
reageren op verandering dat een lim onadefabrikant. 
In het algemeen geldt dat hoe veranderlijker en 
dynam ischer de om geving van een ondernem ing en 
hoe ingew ikkelder de in terne technologie, des te 
m inder een beroep kan w orden  gedaan op vorm en 
van externe kw antitatieve flexibiliteit. H et inzetten 
van uitzendkrachten is op een architectenbureau en 
in  de chemische procesindustrie m inder snel 
denkbaar dan in  de routine-fabricage van bij
voorbeeld  levensm iddelen of eenvoudige apparatuur. 
W ellicht kan in  deze m eer com plexe organisaties nog 
w orden  nagedacht over collegiale inleen als vorm  van 
externe flexibiliteit. In deze voorbeelden ligt het 
echter m eer voor de hand het beleid te richten op 
vergroting van de interne, kwalitatieve flexibiliteit. 
B ijvoorbeeld d o o r de inzetbaarheid van medewerkers 
te vergroten of d o o r de in troductie  van zelfsturende 
teams. Overigens w ord t oo k  in routine-m atige 
produktieprocessen steeds vaker aan werken in teams 
v oorkeur gegeven. D an liggen daar andere m otieven 
ten  grondslag, zoals een optim ale betrokkenheid  van 
m edew erkers, het voorkom en  van w erkdruk , het 
realiseren van een hoge p roduk tiv ite it en het 
bevorderen van de gezondheid en het w elzijn van 
m edewerkers.

H et is zelden m ogelijk om  "zomaar" aan te geven 
welke m ix van flexibiliseringsm ogelijkheden voor een 
bedrijf optim aal is. D aarvoor is inzicht nodig in  de 
eisen van de m ark t, de m ogelijkheden en 
beperkingen van de eigen produktietechnologie en in 
de capaciteiten en wensen van de m edewerkers. Met 
deze inzichten kan een plan van aanpak w orden 
ontw ikkeld , waarm ee de v o o r het bedrijf meest 
optim ale v o rm  van flexibilisering w ord t gerealiseerd. 
In dit plan van aanpak spelen drie aandachtspunten 
een centrale rol:

logistiek: hoe kunnen  de eisen aan leveranciers 
en eisen van afnemers m et betrekking to t 
kw antitatieve en kwalitatieve prestaties (aan
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voer/afleverdynam iek en -systematiek, kwali- 
teitsafstem m ing, e.d.) in ketenverband optim aal 
op elkaar w orden afgestemd en gerealiseerd? 
technologie-, hoe m oeten  p ro d u k tie - en 
inform atietechnologie w orden  ingezet teneinde 
gewenste m ate van flexibiliteit te kunnen 
garanderen  (c a p a c ite it/c a p a c ite itsp la n n in g , 
onderhoudsm anagem ent; ken- en stuurgetallen; 
beheersno rmen) ?
personeel-, op welke wijze w o rd t personeel 
ingezet teneinde de gewenste m ate van 
flexibiliteit te kunnen  garanderen (instroom , 
arbeidscontracten, organisatie- en taakstructuur, 
inzetbaarheid, inleer- en scholingstrajecten, 
loopbaan- en beloningssystem atiek, preventie 
fysieke overbelasting, preventie beroepsziekten, 
ouderenbeleid) ?

Deze drie trajecten m oeten integraal w orden 
aangepakt, nadrukkelijk  m et oog voor onderlinge 
samenhang. O o k  m oet rekening w orden  gehouden 
met beperkende condities zoals w ettelijke regels ten 
aanzien van p roduk tie  (bedrijfsinrichting, p roduk t- 
veiligheid) en arbeid (arbo-wetgeving, de nieuwe 
wetgeving ten aanzien van werk- en rusttijden) en 
met eventuele C A O -afspraken die terzake zijn 
gemaakt.

H et is belangrijk te beseffen, dat flexibilisering vaak 
om  in g r ijp e n d e  v e ra n d e r in g e n  v ra a g t. Bij 
veranderingen in organisaties m oet altijd w orden 
rekening gehouden m et weerstanden. Deze kunnen 
hun oorsprong vinden in angst voor bedreiging van 
de eigen positie maar o ok  in het on tbreken  van 
inform atie of in onduidelijkheid over bedoelingen 
van anderen. Succesvolle veranderingsprocessen zijn 
daarom  gebaseerd op brede betrokkenheid  van 
medewerkers in de organisatie. De analyse vindt 
daarom  met alleen plaats door bestudering van 
docum enten, maar vooral ook  d o o r gesprekken met 
sleutelfunctionarissen en d o o r conferenties m et kader 
en uitvoerenden. H et prim aire proces w ord t vanuit 
een aantal invalshoeken onder de loep genomen: 
omgeving van de organisatie, organisatie van het 
werk, w erktijden en plaats van het werk. H ierbij 
kom en bijvoorbeeld aan de orde: verwachte o n tw ik 
kelingen op grondstoffen-, afzet- en arbeidsm arkten, 
verloop van prim aire en ondersteunende processen en 
beleid met betrekking to t organisatie van de arbeid 
en inhoud van functies, beleid met betrekking to t 
preventie van psychische en fysieke belasting van 
werknem ers, com m unicatie- en inform atiestrom en, 
huidige w erk tijdenstructuur en arbeidsvoorw aarden, 
samenstelling, kwalificaties, wensen en capaciteiten 
personeel. Deze analyse levert de volgende inzichten

° P :
welke flexibiliseringsvorm (en) aanbevolen 
kunnen worden;

welke voorw aarden m oeten w orden  vervuld 
(wat betreft techniek, arbeid en organisatie); 
welk plan van aanpak nodig is, inclusief een 
indicatie van kosten;
welke besluitvorm ing er m oet plaatsvinden, 
inclusief raadplegingen en betrokkenheid  van 
m edew erkers, vakbonden, leveranciers en afne
mers.

Gevolgen wegen
Effecten van flexibiliseringsbeleid w orden dus 
nadrukkelijk  vooraf ingeschat. Gewenste effecten, 
zoals op tijd  een p iekproduk tie  gereed hebben, 
kunnen  im m ers w orden  overschaduw d door niet 
gewenste effecten, zoals kw aliteitsfouten, w erkdruk 
en stress bij leidinggevenden en vervreem ding bij 
m edew erkers. N ederland w o rd t steeds m eer een 
"inform atiem aatschappij". P roduktie- en dienstverle
nende processen zijn steeds m eer gebaseerd op 
com plexe inform atiestrom en. H et karakter van het 
w e r k ,  b e r o e p e n  e n  f u n c t i e s  é n  d e  
arbeidsverhoudingen veranderen h ierdoor in rap 
tem po. O p  w erknem ers w ord t een steeds groter 
beroep gedaan. D at is enerzijds m aar goed ook: de 
onderwijsniveaus zijn de laatste decennia steeds 
verder gestegen, w aardoor de inzetbaarheid van 
m edewerkers navenant steeg. M aar vooral zijn ook 
de onderw ijsm ethoden gewijzigd. H ierdoor is niet 
alleen het kennisniveau van (nieuwe) werknem ers 
gestegen, m aar zijn o ok  h un  ambities veranderd. 
Eigen verantw oordelijkheid, het lo t in eigen handen 
nem en, zelfsturing: naast flexibilisering zijn dat de 
sleutelbegrippen van deze tijd. Steeds m eer geldt dit 
ook  voor de organisatie van het w erk in bedrijven en 
instellingen. M et vergroting van de interne 
flexibiliteit kan hierop  w orden  ingespeeld. Vergroting 
van de flexibiliteit van een ondernem ing zal op 
term ijn  echter contra-produktief zijn, als dit leidt tot 
een inperking van de verantw oordelijkheid  en van de 
regelruim te van de individuele w erknem er.

Interne flexibilisering betekent vooral: beter gebruik 
m aken van de capaciteiten van de aanwezige 
m edewerkers. D o o r d it serieus op te pakken kan ook 
beter w orden voldaan aan eisen die in het kader van 
bijvoorbeeld ISO w orden  gesteld. V ergroting van het 
interne vakm anschap betekent ook  een geringere 
a fh an k e lijk h e id  van  ex te rn e  b ro n n e n  zoals 
i n l e e n p lo e g e n  en  u i t z e n d b u r e a u s .  G o e d  
gekwalificeerde m edew erkers zijn meer betrokken  bij 
het bedrijf en zullen ook  eerder bereid zijn bij het 
bedrijf te blijven. Serieuze aandacht voor interne 
flexibilisering kan bijdragen aan verbetering van de 
verstandhoud ing  m et m edew erkers, onderne
mingsraad én vakorganisaties. Vergroting van de 
flexibiliteit met deze in terne of kwalitatieve aanpak 
geeft tegelijk m ogelijkheden voor concrete invulling 
van het gewenste personeelsbeleid. In dit verband
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kunnen zaken als opleidingsbeleid en loopbaanbeleid, 
maar ook ouderenbeleid en het voorkom en  van over
belasting aandacht krijgen. A an de preventie van 
beroepsziekten, zoals RSI (Repetitive Strain Injury, 
ofwel slijtage aan gew richten, pezen en kapsels als 
gevolg van repeterende werkzaam heden), kan hier
mee concrete invulling w orden  gegeven. Dat is ook  
noodzakelijk in het kader van de afschaffing van de 
verzuimwetgeving. De gevolgen van verzuim  en met 
name ook de aansprakelijkheid voor risico’s van 
beroepsziekten w orden nu  steeds m eer bij het bedrijf 
gelegd.

Flexibiliserings-paradox?
In de populaire pers trek t kw antitatieve flexibilise
ring veel aandacht. Veel bedrijven en instellingen 
investeren daarentegen juist in  kwalitatieve flexibili
sering. D o o r m iddel van herstructurering  van 
werkprocessen, door opleiding en train ing w orden de 
werknemers inzetbaar in  andere functies en op 
bredere takenpakketten. M et investeringen in 
vergroting van de inzetbaarheid van de m edewerkers 
en gerichte, doch beperkte vergroting van de kw an
titatieve flexibiliteit lijkt het er op dat veel bedrijven 
koersen op een verhouding van 70% vast en ten 
hoogste 30% flexibel personeel. Bedrijven beseffen 
terdege dat kw aliteit, flexibiliteit en innovativiteit om  
betrokken m edew erkers vraagt; m edew erkers in  wie 
gericht in opleiding en ontw ikkeling  kan w orden

geïnvesteerd. M edewerkers die kunnen en willen 
rouleren, en die in team verband ook  andere, meer 
com plexe taken aankunnen dan alleen louter 
uitvoerende taken. N iet om  de w ereld te verbeteren, 
m aar om  de ondernem ing optim aal te laten renderen. 
D aarvoor zijn m eedenkende, com m unicatieve en 
kritische m edew erkers nodig. A lleen zo ’n  groep 
m edew erkers kan tijdig en adequaat reageren op 
signalen u it de m arkt. Deze w erknem er heeft belang 
bij een relatief stabiele w erkom geving die zekerheid 
en veiligheid w aarborgt. Alleen in zo ’n relatief 
stabiele w erkom geving durven  w erknem ers risico’s te 
nem en en w illen ze "uit bedrijfsbelang" werken aan 
h un  eigen ontw ikkeling; steken ze extra de handen 
u it de m ouw en en durven ze kritisch te zijn. H oe 
paradoxaal het ook  klinkt: in terne stabiliteit is een 
voorw aarde voor externe flexibiliteit.

Vaste baan blijft bestaan!
H et is juist dit inzicht, dat bedrijven en hun 
m edew erkers zal behoeden voor al te rigoureuze 
ingrepen in het personeelsbestand. De vaste baan 
blijft nog wel even bestaan. M aar m et flexibilisering 
kan hij wel leuker worden!

D r .  G e e r t  G e r a t s  is  m a n a g e r  v a n  d e  
A rb e id s in n o v a tie g ro e p  v a n  he t N ederlands In s t i tu u t  
v o o r  A rb e id so m sta n d ig h ed en  te A m s te rd a m . Telefoon  
020-5498544.

Werkgelegenheid en flexibilisering
In dit artikel wil ik mgaan op tw ee onderw erpen w aar behoorlijke verw arring over bestaat. M aar allereerst: wie 
ben ik. Ik ben iem and die zich al vijfentw intig jaar m et de po litiek  bezighoudt, en ik  ben nu 51. A fkom stig uit 
de procesindustrie ben ik alles bij elkaar al m eer dan tien  jaar w erkloos. M ijn W W -uitkering is stopgezet wegens 
het bereiken van de m axim ale u itkeringsduur. M ijn kansen op een norm ale vaste baan zijn nagenoeg nul. 
Uitzendbureaus doen niets v o o r me. Van af 1977 heb ik 'gelopen’ bij het A rbeidsbureau en het GAK. Vanaf 
1977 to t october 1992 heb ik  vele tientallen tijdelijke baantjes gehad, zow el bij uitzendbureaus als daarbuiten. Ik 
werkte al flexibel toen  het begrip nog niet bestond

Door m ijn situatie heb ik een grondige studie 
gemaakt van de w erkgelegenheidsproblem atiek. De 
overheid, vooral bij m onde van M inister M elkert, 
strooit enthousiaste verhalen over de honderd 
duizend banen die erbij kom en, m aar het aantal 
w erk lo zen  in  t o ta a l  (W W -, W A O - en
bijstandsontvangers) neem t vrijw el niet af. D e O E SO  
verwacht ook dat het aantal w erklozen - haanlozen is 
een beter w oo rd  - de kom ende jaren niet zal dalen. 
Ik geloof de m ooie verhalen van de overheid niet 
meer; vooral om dat ik  in  de k ran ten  berichten blijf 
lezen van bedrijven die sluiten of afslanken en van 
ad m in is tra tiev e  o rg a n is a tie s  zo a ls  b a n k e n ,
verzekeringsbedrijven, de K P N , en van semi-

overheidsinstellingen zoals de K EM O , T N O , 
Hogescholen en U niversiteiten  die de kom ende jaren 
bij elkaar tienduizenden m ensen verwachten te 
ontslaan.

W at verstaat de overheid onder een baan? H et CBS 
noem t een com m erciële activiteit voo r twaalf u u r per 
week al een baan. D us zes dagen per week ’s 
m orgens de k ran t bezorgen en ’s zaterdags bij A lbert 
H eijn  vakken vullen is volgens het CBS al een baan. 
Tsja, op die m anier k unnen  er wel honderd  duizend 
’banen’ bijkom en. M aar w at verstaat een gewone 
burger onder een baan? D at is: een VASTE baan in 
loondienst v o o r circa zesendertig u u r per week, waar
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m en genoeg verdient om  een G E Z IN  te 
onderhouden, waar snipperdagen en vakantiedagen 
w orden doorbetaald en waar ziekte w o rd t doorbe
taald. De rest is geen baan, m aar w erk. D at is een 
héél verschil!

De flexibilisering. W at is dat?
Ik versta daaronder: het om zetten  van vaste banen in 
tijdelijke baantjes, dee ltijdw erk , u itzen d w erk , 
urencontracten, seizoenswerk en 'dagjesm ensen’. E r 
zullen vast nog wel m eer vorm en  zijn.

W aar het op neer kom t is dat vast w erk verdw ijn t en 
allerlei vorm en van los w erk verschijnen, w aaronder 
het bedienen van nog m eer m achines, apparaten en 
robots door één persoon. De hoeveelheid m ensen
w erk neem t af, m aar statistisch gezien neem t het 
aantal baantjes toe. B ijvoorbeeld: één vaste baan van 
twaalf maanden w ord t vervangen d o o r drie tijdelijke 
baantjes. Een 'w inst' van tw ee banen toch? E n in  de 
zom erm aanden en in de K erst-N ieuw jaarsperiode 
hoeft er niem and te w orden  doorbetaald  en een 
betaalde vakantie is verleden tijd.

De hoofdoorzaak van de flexibilisering is de 
wereldwijde concurrentiedw ang w aardoor werkgevers 
in de kosten m oeten snijden. V oor alle bedrijven 
waar loonkosten een substantieel deel van de totale 
bedrijfskosten uitm aken, is snijden in het vaste 
personeelsbestand de snelste oplossing. O m  daarmee 
door te kunnen blijven gaan w orden  steeds 
drastischer stappen genom en. De maatschappelijke 
gevolgen zijn naar m ijn m ening in  m eerderheid niet 
positief, integendeel. De zekerheid van een vast 
inkom en w ordt im m ers vervangen d o o r blijvende 
onzekerheid die stress en tal van andere problem en 
kan veroorzaken. Blijvend w orden  dan v o o r de 
betrokkene de bange vragen: hoe lang red ik  het nog, 
hoe lang kan ik de w oonlasten nog opbrengen en 
hoe red ik het over vijf of tien  jaar?

O nderzoek van uitzendbureaus heeft uitgewezen dat 
uitzendw erk en andere vorm en van flexibel w erk 
vooral w orden gewaardeerd d o o r jongeren to t 
ongeveer vijfentw intig jaar. D aarna neem t het af. 
Mensen boven de dertig w illen in grote m eerderheid 
een vaste baan. D it is vo lstrekt logisch: zolang m en 
geen gezin heeft, kan m en de lasten die m en heeft 
m akkelijker aanpassen aan de inkom sten  en 
andersom , onder andere om dat m en gem akkelijker 
kan verhuizen. Als m en eenmaal een gezin heeft gaat 
dat niet meer. Dan zijn vast w erk en vaste inkom sten 
gewoon nodig.

Maar, als je geen vast w erk k u n t krijgen en dus 
aangewezen bent op tijdelijk w erk of deeltijdwerk, al 
of niet laagbetaald of zelfs zw art, hoe kom  je dan aan 
een vast m inim um -inkom en? Als je geen partner hebt

die een voldoende inkom en  heeft, zal het antw oord 
meestal zijn: dan kom  je in de Bijstand. Maar die 
Bijstand, ook  in de nieuw e vorm , is een armoedeval. 
O o k  al mag je w at bijverdienen, je ku n t niet u it de 
armoedeval kom en. E n verm ogen kun  je niet 
opbouw en. Bij een klein spaarbedrag - achttien 
duizend gulden - vervalt al je recht op Bijstand.

Stel je bent vijfentw intig en je hebt nog noo it m  een 
vaste baan gewerkt. Je bent n iet in de Bijstand, want 
je hebt van thuis w at verm ogen meegekregen. Hoe 
m oet je dan de toekom st aanpakken? Slaag je er 
ondanks talloze situaties niet in  om  een vaste baan te 
bem achtigen voor je dertigste, dan m oet je er ernstig 
rekening mee houden  dat je de rest van je leven bent 
aangewezen op tijdelijk ofwel flexibel werk. Dat 
w ord t dus voorgeprogram m eerde arm oede op 
term ijn. N iem and van de overheid zal je dat recht in 
je gezicht durven vertellen, vandaar dat ik het maar 
doe.

Een van de belangrijkste vragen die dan opkom en is: 
is het op deze m anier veran tw oord  een gezin te 
stichten? Een leven lang Bijstand is m ijns inziens 
m ensonwaardig. De Bijstand is daar trouw ens ook 
niet v o o r bedoeld.

Ik ben een voorstander van een heel andere 
oplossing, nam elijk het basisinkom en (BI). E r zijn 
tientallen varianten van het basisinkom en-m odel in 
om loop. Ik ben voorstander van de variant 
inhoudende dat iedereen die geen vast inkom en heeft 
dat voldoende oplevert en die oo k  geen partner heeft 
die dat wel heeft, een maandelijkse uitbetaling van 
een basisinkom en krijgt. Per persoon  op het niveau 
van de A O W , dus ongeveer tw aalf duizend gulden 
per maand. Die tw aalf duizend gulden bestaat uit 
a c h th o n d e rd  p e r s o o n l i jk  b a s is in k o m e n  en 
v ierhonderd w oonkostenvergoeding. Een stel krijgt 
dan: 2 * ƒ800,- + ƒ400,- = ƒ2.000, = netto  per 
maand. D at is m eer dan de Bijstand, maar van de 
Bijstand is dan ook  niet norm aal te leven. Verder is 
dit bedrag zodanig hoog dat er ook  geen apart 
huursubsidiesysteem  m eer nodig is. Die hele 
bureaucratische discrim inatie-instelling kan dan ook 
w orden opgedoekt.

H et niet hebben van vast w erk dat voldoende 
oplevert is het enige criterium  om  een basisinkomen 
te ontvangen. O f liever: vast inkom en. A lle vormen 
van (vast) inkom en tellen mee, dus o ok  inkom en uit 
vermogen, dividenden, inkom sten u it onderhuur, etc. 
E r is géén sollicitatieplicht; de realiteit is im m ers dat 
er bij lange na niet genoeg betaald w erk is voor 
iedereen. Iedereen krijgt het recht maandelijks bij te 
verdienen to t bijvoorbeeld ƒ250,- netto  per maand, 
zonder dat daarvan iets hoeft te w orden  afgegeven. 
Van het meerdere dat m en verdient m oet men steeds
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de helft teruggeven, net zolang to t m en het hele 
basisinkomen heeft betaald. D at geldt per persoon, 
maar ook  per stel. Alles w ord t verrekend in 
gemiddelden per m aand en op basis van een heel jaar. 
Voor alle duidelijkheid: de regeling w o rd t uitgevoerd 
door de Sociale D ienst in sam enw erking m et de 
Belastingdienst. Alle inkom ens m oeten per maand 
worden opgegeven. Bij gegrond verm oeden van het 
verzwijgen van inkom sten kan er een korting  
worden toegepast. Ik ben er geen voorstander van 
om een basisinkom en toe te kennen aan iedereen. 
Niet alleen is dat onbetaalbaar, m aar het geeft ook 
veel te veel bureaucratie. H e t is m ijns inziens 
nadrukkelijk de bedoeling dat het basisinkom en een 
vangnet is voor m ensen die het op eigen kracht niet 
redden, ongeacht wat daarvan de diepere oorzaken 
zijn.

Het is de bedoeling dat het basisinkom en het gehele 
huidige systeem van uitkeringen gaat vervangen. D it 
stelsel is discrim inerend, sociaal onrechtvaardig en 
economisch contra-productief. H et basisinkom en 
moet alle u itkeringen gaan vervangen, dus ook  de 
AOW. De A O W  is gebaseerd op de veronderstelling 
dat mensen blijven w erken to t h un  vijfenzestigste 
jaar, m aar dat is allang geschiedenis. N og m aar 
twintig procent w erk t to t h un  vijfenzestigste en dat 
percentage daalt. De grens van vijfenzestig jaar is 
eigenlijk onzin en de conclusie is dan ook: schaf die 
grens en de aparte W A O  af. Geef iedereen zonder 
voldoende eigen inkom sten, m et het basisinkom en 
een aanvulling. Pensioenen zijn hier ook  eigen 
inkomsten. Iedereen krijgt dan een aanvulling to t 
hetzelfde niveau. De discrim inatie tussen vijfenzestig- 
plussers met en zonder pensioen is dan ook  u it de 
wereld.

Wanneer het basisinkom en w o rd t ingevoerd kan het 
wettelijk m in im um loon o ok  w orden  afgeschaft. 
Immers, wat w erkenden te weinig verdienen w ord t 
via het basisinkom en aangevuld. Iedereen kan zijn 
woon- en andere lasten blijven betalen zolang als 
nodig is. Geen angst m eer v o o r de toekom st. De

hoogte van het basisinkom en staat los van het 
m in im um loon. D it handhaven heeft dan o ok  geen 
zin meer.

De eigenlijke oorzaak van de m assawerkloosheid is 
de belasting op menselijke arbeid. In een tijd  dat 
steeds m eer w erk  w o rd t uitgevoerd d o o r machines en 
apparaten, waarbij op dat w erk  geen enkele belasting 
w o rd t geheven, is het gew oon onzin  belasting te 
blijven heffen op arbeid die d o o r mensen w ordt 
verricht. De hele loonheffing dient zonderm eer te 
w orden  afgeschaft evenals de andere heffingen op 
loon. Deze heffingen dienen te w orden  vervangen 
d o o r een heffing op kapitaal dat is geïnvesteerd in 
m achines, apparaten , com pu ters, ro b o ts  en 
installaties. H et to taal van deze heffing dient het 
wegvallen van de huidige heffingen op het loon  te 
com penseren. H et is m ijns inziens onverstandig om  
het wegvallen van de loonheffingen te laten com pen
seren d o o r nog m eer belasting op consum ptie: niet 
alleen hebben wel al een BTW  (Bijzonder Tragische 
W aanzin) m aar o ok  de ongebreidelde stijging van 
allerlei gem eentelijke heffingen d ruk t al de 
consum ptie.

Als de loonheffing verdw ijnt terw ijl de netto lonen 
intact blijven, kunnen  alle b ru to lo n en  met circa één
derde naar beneden. Ofwel: elke organisatie kan dan 
m et een gelijkblijvend budget één-derde meer 
p e r s o n e e l  a a n n e m e n .  D a t  g e l d t  v o o r  
overheidsorganisaties, zoals ziekenhu izen , de 
thu iszorg  en de politie. E n tal van soorten 
handarbeid w ord t dan w eer gew oon betaalbaar.

H et basisinkom en geldt v o o r iedereen vanaf achttien 
jaar. W at m en m et dat geld doet, w ord t overgelaten 
aan een ieders wensen. M en kan er bijvoorbeeld van 
gaan studeren, ƒ1200,- per m aand is m eer dan de 
huidige studiefinanciering. D ie kan dan o ok  helemaal 
w orden  opgedoekt. E n studieschuld opbouw en is 
o ok  niet m eer nodig.

M a r tin  Schenkels is p u b lic is t  en haanloze.
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Werkloosheidsbestrijding: 
wanneer wordt de overheid eens 
leergierig in plaats van alleen maar 
gierig?
De basisvoorwaarden, de Universele Verklaring en zoals het niet moet.

A . T am sm a

Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens
In 1948 was N ederland nog arm. T och  tekende H are 
Majesteits Regering toen  voor de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. Zeker nu 
N ederland inm iddels schatrijk is gew orden, m oet 
N ederland de rechten u it deze V erklaring dus 
waarborgen. Deze rechten zijn zo essentieel dat een 
overheid die deze rechten schendt, oo k  als dat 
gebeurt m et s teun  van een parlem entaire
meerderheid, niet m eer in  redelijkheid van haar 
burgers kan verlangen dat zij zich aan de wet 
houden. In N ederland kunnen  w etten die in strijd 
zijn met de Universele V erklaring (UV) helaas niet 
door de rechter buiten  w erking kunnen  w orden 
gesteld en heeft de rechter dus in  wezen geen 
m ogelijkheid om  de legitim iteit van de rechtsorde te 
bewaken. H ier m oeten het publiek, de media, de 
politieke organisaties, de parlem entsleden en de 
regering deze legitim iteit zelf bew aken en alles doen 
om  een schending van de U V  d o o r wetgeving of 
uitvoering daarvan te voorkom en, hetgeen alleen 
maar luk t als m en in dit opzicht een veilige marge 
aanneemt en de U V  ruim hartig  in terpreteert. Als wie 
dan ook tracht het publiek  rijp te m aken voor beleid 
dat rechten uit deze V erklaring aantast, trach t een 
dergelijk beleid door een parlem entaire m eerderheid 
aangenomen te krijgen, steunt of u itvoert, is dat een 
norm vervaging van de eerste orde, zo m et een directe 
schending van deze Verklaring, zo niet een m isdrijf 
tegen de menselijkheid. O o k  als m en zogenaam d met 
de beste bedoelingen bew eert m et het te voeren 
beleid de w erkloosheid te kunnen  bestrijden.

Volgens art. 25 van de U V  heeft eenieder recht 
op een levensstandaard die hoog genoeg is v o o r de 
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, 
waaronder begrepen voeding, kleding, huisvesting en 
geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale 
diensten, alsmede het recht op voorziening in geval 
van ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, 
ouderdom  of een ander gemis aan bestaansmiddelen, 
o n ts taan  ten  gevolge van o m stan d ig h ed en
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onafhankelijk van zijn wil. E n hebben m oeder en 
k ind  recht op bijzondere zorg  en bijstand.
H e t begrip "welzijn" om vat bepaald m éér dan het 
biologisch bestaan. D at betekent op zijn m inst dat 
m en iets m oet kunnen  overhouden van het 
m aandinkom en na aftrek van de kosten, nodig voor 
het biologisch bestaan (dus v o o r voeding, kleding, 
huisvesting en geneeskundige verzorging inclusief 
tandarts), zodat m en o o k  als sociaal mens kan 
functioneren. D e U V  eist dus een m im m um - 
bestaansvoorw aardenpakket dat een surplus bevat 
boven het biologisch bestaansm inim um .
H et laten achterblijven van het niveau van de laagste 
uitkeringen bij de (door gestegen w oonlasten en 
gemeentelijke heffingen) toegenom en kosten van een 
m enswaardig bestaan, is en blijft een schending van 
de m ensenrechten. O o k  als het is bedoeld om 
uitkerings-niet-genieters te "prikkelen" to t het 
aanvaarden van w erk, zoals dat heet. Zeker in een 
situatie w aarin het aantal uitkerings-niet-genieters 
veel te groot is in verhouding to t de hoeveelheid 
aangeboden w erk, w aarvoor zij gegeven hun 
medische situatie, opleiding en ervaring aanmerking 
zouden kunnen  kom en. H e t verlagen van de 
uitkering van iem and zonder financiële reserves 
beneden het bestaansm inim um  is niet sociaal, want 
dat w erkt in wezen hetzelfde als een lijfstraf en op 
term ijn  als een vorm  van levensverkorting. Had 
N ederland dit afgeschaft of niet?
H e t netto-m inim um m aandloon is al jarenlang (al dan 
niet: bij benadering) n o rm  v o o r A O W  en bijstand 
v o o r  een tw eep erso o n sh u ish o u d en . Jarenlange 
bevriezing van het b ru to m in im u m lo o n  (1992-1995) 
en de u it de pan gerezen huren  en gemeentelijke 
lasten hebben bew erkstelligd dat vele huishoudens 
daarvan niet m eer konden  en kunnen  rondkom en. 
H et toenem end aantal huis-uitzettingen, daklozen en 
m ensen met een ernstig schuldenprobleem  to o n t dat 
aan. Dankzij het aldus gehouden financiële Mengele- 
experim ent m et honderdduizenden AOW'-ers en bij
standsgerechtigden als p roefkon ijn  weten wij nu dat 
een tw eep erso o n sh u ish o u d en  van het netto-
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m inim um m aandloon op lange duur niet niets 
overhoudt of zelfs tek o rt kom t voor een voorziening 
in prim aire levensbehoeften en dit m in im um loon dus 
ontoereikend is voor een m enswaardig bestaan (inch 
"welzijn"). En weten wij nu ook, dat voor een 
alleenstaande een bijstandsuitkering van 70% van het 
netto-m inim um m aandloon op lange d u u r eveneens 
ontoereikend is voor een m enswaardig bestaan, laat 
staan een nóg lagere u itkering w aarin een 
bijstandsgerechtigde terecht kom t die wel zijn 
voordeur met anderen deelt, m aar ondanks dat door 
omstandigheden (bijv. het daardoor m islopen van 
huursubsidie) met wezenlijk kan besparen op zijn 
kosten van levensonderhoud. O o k  het honger-m veau 
van de huidige basisbeurs mag hier niet onverm eld 
blijven. Conclusies in  dit stadium:
1. D e m in im u m b e s ta a n s v o o rw a a rd e n  zo a ls  

geform uleerd in de U niversele V erklaring 
vorm en een uiterste begrenzing to t waar m en 
mag gaan bij het zogenaam de "prikkelen" van 
uitkeringsgerechtigden to t het aanvaarden van 
werk.

2. D e  h o o g t e  v a n  d e  A O W -  e n  
bijstandsuitkeringen en de basisbeurs vorm en, 
in com binatie m et de voorw aarden voor het 
verkrijgen van en de hoogte van additioneel 
inkom en in de vorm  van huursubsidie, een 
schending van art. 25 van de Universele 
Verklaring.

3. Daar gebleken is dat de N ederlandse regering en 
de Staten-Generaal de U niversele Verklaring 
schenden als het hen zo u itkom t, m oet, ter 
bescherming van de legitim iteit van de 
Nederlandse rechtsorde, een onafhankelijk 
rechtscollege de bevoegdheid krijgen om  alle 
Nederlandse wetgeving aan de Universele 
Verklaring te toetsen en zo nodig buiten 
w erking te stellen.
De UV spreekt zich niet alleen u it over wat 

kan gelden als m inim um bestaansvoorw aarden, m aar 
ook over wat kan gelden als m inim um arbeids- 
voorwaarden. Volgens art. 23 heeft eenieder recht op 
arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige 
en gunstige arbeidsvoorw aarden, op bescherm ing 
tegen w erkloosheid en op gelijk loon  v o o r gelijke 
arbeid. En heeft eenieder die arbeid verricht, recht op 
een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem  
en zijn gezin een m enswaardig bestaan verzekert, 
welke beloning zo nodig m et andere m iddelen van 
sociale bescherm ing zal w orden  aangevuld.
Een menswaardig bestaan in de zin van art. 23 om vat 
natuurlijk op zijn m inst het bestaansm inim um  (inch 
"welzijn") zoals geform uleerd in art. 25. D aar kom en 
de volgende om standigheden bij:
a. Een betaald of vrijw illig w erkende m oet als regel 
bovenop het levensonderhoud allerlei (niet, niet 
onmiddellijk of niet volledig vergoede) kosten m aken 
om zijn w erk naar behoren te kunnen  doen.

b. H eeft hij of zij geen partner, dan blijven er steeds 
m inder m ogelijkheden over om  elke m arkt af te 
lopen  naar de allergoedkoopste aanbieding van 
prim aire levensbehoeften naarm ate er m eer w erk
uren  per week gemaakt w orden. D it geldt in 
versterkte m ate voor alleenstaande ouders, voor wie 
de m ogelijkheden om  w erk-uren buitenshuis te 
m aken toch  al beperkt, zo niet afwezig zijn.
Verdere conclusies in dit stadium:
4. Een huishouding waarvan iem and deel uitm aakt

die betaald w erk t of d o o r zijn uitkerende 
instantie gedwongen is om  vrijw illigerswerk te 
doen (wat er dan nog vrijw illig aan is m oet de 
lezer zelf m aar bepalen), heeft dus recht op een 
hoger to taalinkom en (netto-loon plus eventuele 
aanvullende uitkering) dan de m inim um -
bestaansnorm  (inch "welzijn") van art. 25 van 
de Universele V erklaring in een situatie waarin 
niem and van de huishouding betaald of 
vrijw illig w erkt. O o k  al w orden er m inder 
betaalde of vrijw illige w erk-uren per week 
gemaakt dan in een full-time baan. Een korting 
van de bijstandsuitkering ten  bedrage van alles 
wat m en bijverdient (ook wel de z.g.
arm oedeval genoem d) is, als daardoor
onvolledig rekening gehouden w ord t met
om standigheid a en b, in strijd met de 
m ensenrechten.

5. H et netto-m inim um m aandloon , bedoeld om 
iem and d.m .v. één full-tim e baan onafhankelijk 
van een u itkering  aan een menswaardig bestaan 
conform  art. 23 van de U niversele Verklaring 
voor zichzelf en z ijn /h aar gezin te helpen en 
dat exclusief kinderbijslag dus toereikend moet 
zijn v o o r een tw eepersoonshuishouding, moet 
(op grond van om standigheid a) significant 
hoger zijn dan de m inim um bestaansnorm  voor 
een tw eepersoonshuishouden conform  art. 25 
en dus significant hoger zijn dan het huidige, 
dat im m ers niet voldoet aan deze m inim um be
staansnorm .

6. Een full-time w erkende zonder partner heeft op 
grond van art. 23 recht op hetzelfde loon  voor 
dezelfde arbeid. D it mag verondersteld w orden 
te gelden v o o r het b ru to lo o n . H et daarvan over 
te houden  netto-m inim um m aandloon  m oet 
vanwege om standigheid a èn b significant hoger 
zijn dan de m inim um bestaansnorm  voor een 
alleenstaande cq. éénoudergezin conform  art. 25 
en dus beduidend hoger zijn dan de huidige bij
standsnorm  voor een dergelijke huishouding, 
die im m ers niet (of althans in  te veel gevallen 
niet) voldoet aan deze m inim um bestaansnorm .

W erk  tegen arbeidsvoorw aarden die ten koste gaan 
van rechten u it de U V  is onm enselijk en dient 
verboden te w orden. E n  het stellen als voorw aarde 
v o o r het krijgen of con tinueren  van een voor een 
m enswaardig bestaan nodige u itkering  om  dergelijk
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w erk te accepteren is slavernij of dwangarbeid. 
H adden wij die in  N ederland afgeschaft of niet?
Thans bestaan er z.g. M elkert-banen die weliswaar 
voor het m in im um uurloon  over de to o n b an k  gaan, 
maar die (anders dan de vroegere banenpool-banen) 
voor alleenstaanden als regel m inder w erk-uren per 
week opleveren dan overeenkom t m et een full-time 
baan (bijvoorbeeld: 32) en daardoor -ondanks de 
loonkostensubsidie die in  de baan verw erk t zit - 
m inder dan het netto-m im m um m aandloon  opleveren. 
H et ontbreken  van pensioenopbouw  en de 
aanwezigheid via het loonkostensubsidiem echanism e 
van allerlei blokkades om  bijv. d o o r onregelm atig 
w erk m eer te verdienen dan het m in im um loon  
vermenigvuldigd met het overeengekom en reguliere 
aantal uren per week gedeeld d o o r 38, bestem pelt de 
M elkert-baan verder als onvolw aardig en w ord t als 
een ernstig gemis ervaren. D it stelt ons voor de 
algemene vraag in welke gevallen eventuele 
uitoefening van dwang richting uitkeringsge
rech tig d en  om  b etaa ld e  d ee ltijd a rb e id  (of: 
"vrijwilligerswerk") voor een to taalinkom en (inch 
eventuele aanvullende uitkering) beneden het netto- 
m inim um m aandloon te aanvaarden, te rijm en valt 
met de Universele V erklaring. De volgende 
argum enten hopen zich op:
c. H et m in im um loon is uitgevonden en tientallen 
jaren overeind gehouden om  iem and die to t full-time 
w erk in staat is, een recht op een volwaardig 
w eekloon (later; m aandloon) onafhankelijk van enige 
uitkering te garanderen, niet om  zo iem and te weinig 
uren te gunnen dat h ij/z ij nóg geen volwaardig 
w eekloon/m aandloon verdient. H et m aken van 
m inder uren tegen het m in im u m u u rlo o n  kw am  wel 
voor, maar dan - op basis van vrijw illigheid - bij 
mensen met een volwaardig betaalde, werkende 
partner of ouder, om  voor de huishouding  of zichzelf 
wat bij te verdienen.
d. O m dat alleenstaanden wel en m ensen m et een
partner niet boven de huidige b ijstandsnorm  kom en 
met een deeltijdbaan van 32 u u r, w orden vooral zij 
ermee opgezadeld. D it is een discrim inatie op grond 
van leefvorm bij toekenning van het recht op arbeid 
(in dit geval: bij toew ijzing van een bepaalde
hoeveelheid arbeid). Staat tegenover een plicht to t 
aanvaarding van w erk niet eenzelfde recht van een 
alleenstaande op een bepaalde hoeveelheid werk?
e. V oor mensen zonder partner is 32/38 van het 
m in im um loon m ogelijk al sowieso te weinig als m en 
rekening wil houden m et om standigheid a en b.
f. Kan men nog spreken van een "gunstige beloning" 
in de zin van art. 23 van de Universele Verklaring als 
een  b aa n  n ie t  m e e r  o p le v e r t  d a n  h e t 
bestaansm inim um , plus wat nodig is om  rekening te 
houden met om standigheid a en b? G unstig t.o.v. 
wat dan? Je zou op zijn m inst m ogen verwachten: 
gunstig ten opzichte van een niet-w erkend bestaan en 
dat vereist meer bestedingsm ogelijkheden dan het

zojuist genoemde.
g. W at m oet er terecht kom en van de algemeen en 
internationaal erkende recht van betaald werkenden 
om  d.m .v. loononderhandelingen en eventueel 
staking een verbetering van loon  te verwerven, als 
iedere nom inale loonsverbetering (behalve een 
algemene verhoging van het m in im um loon) wegvalt 
tegen een even grote verm indering van de in de baan 
zittende loonkostensubsidie en de w erkende aldus 
b lijv e n d  b en ed en  h e t v o lw aa rd ig  fu ll-tim e 
m in im um loon  gehouden w ordt?
H e t  u i t o e f e n e n  v a n  d w a n g  j e g e n s  
uitkeringsgerechtigden die in  staat en bereid zijn om 
full-time te w erken, om  w erk  te aanvaarden tegen 
een (eventueel m et een u itkering  aangevuld) 
to taalinkom en van m inder dan het (verhoogde) 
netto-m inim um m aandloon  gelieve m en op grond van 
bovenstaande argum entatie als in strijd met de 
m en se lijk h e id  te  k w a lif ic e ren , n am elijk  als 
gedwongen w erken v o o r niet m eer dan kost en 
inw oning, oftewel slavernij of dwangarbeid. Voor 
m ensen die niet to t full-time w erken in  staat zijn, ligt 
de zaak anders: zij zijn óf te oud  om  te hoeven 
werken, zijn geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
of m oeten als alleenstaande ouder een belangrijk deel 
van h un  tijd  besteden aan zorg v o o r kinderen. De 
eerste categorie en geheel arbeidsongeschikten vallen 
buiten  elke arbeidsplicht, de overigen zouden aan een 
aan hun  medische situatie cq plicht als ouder 
aangepaste hoeveelheid deeltijdarbeid genoeg moeten 
hebben om  een volw aardig to taalinkom en te 
verwerven. Geen w eldenkend mens zou hen dat 
m ogen misgunnen.
7. De m enselijkheid vereist dat werkloosheid 

vooral, zo m et u itslu itend  bestreden w ord t door 
werkgevers te prikkelen  om  m eer banen te 
creëren die m instens het netto-m inim um 
m aandloon opleveren (vanaf hier te noemen: 
volw aard ig  betaalde banen), niet door 
uitkeringsgerechtigden te dwingen to t het 
aanvaarden van w erk voor een totaalinkom en 
van m inder dan dat.

E r zijn genoeg m ogelijkheden om  m eer volwaardig 
betaalde banen te creëren om  het uitdelen van 
onvolw aardig betaalde banen aan m ensen die to t full
tim e w erken in staat zijn to t zielige krenterigheid te 
bestempelen. O ver deze m ogelijkheden gaat de rest 
van dit verhaal. Belangrijkste wapens in de strijd om 
m eer volwaardig betaalde banen: het halen van meer 
banen uit dezelfde hoeveelheid arbeidsplaatsen, 
o n th e f f in g  en  g a in sh a r in g  o v e r  bespaarde  
uitkeringsgelden.

Het halen van meer banen uit arbeidsplaatsen: het 
ARBEIDSTROIKA-SYSTEEM.
Als een arbeidsplaats (ook wel: werkplek) op een 
zeker tijdstip w erk kan bieden aan één persoon, biedt 
een bepaalde verzam eling van p arbeidsplaatsen die
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gedurende b uren per week in bedrijf m ogen zijn, 
maximaal p x b m ens-uren w erk per week. H ebben 
de w erknem ers die op deze arbeidsplaatsen werken 
een arbeidstijd van a u u r per week, dan biedt deze 
verzameling arbeidsplaatsen w erk aan een aantal 
werknemers dat maximaal gelijk is aan het quotiënt 
van p x b en a, onder voorw aarde dat het 
roostertechnisch en vak-inhoudelijk m ogelijk is om  
de p maal b gedeeld d o o r a w erknem ers over de p 
arbeidsplaatsen te verdelen.
De waarde van de noem er van de vereenvoudigde 
breuk b /  a geeft de gecom pliceerdheid van het 
v e rd e lin g sp ro b leem  aan, d .w .z . het aan tal 
arbeidsplaatsen dat er nodig is om  van de waarde P x 
b /  a een geheel getal te m aken. In het meest 
eenvoudige geval zijn b en a aan elkaar gelijk en zijn 
er dus evenveel w erknem ers als arbeidsplaatsen. In 
het op één na meest eenvoudige geval is b twee keer 
zo groot als a en kan m en op één arbeidsplaats

gedurende de bedrijfstijd ervan dus twee mensen aan 
het w erk zetten. D it is de z.g. duo-baan. Echter: zelfs 
bij een wekelijkse bedrijfstijd van 6 dagen van 8 uur 
= 48 u u r kunnen  de w erknem ers elk m aar 24 uur 
w erk-uren per week m aken. Beide banen leveren dan 
in  te  v e e l  g e v a l l e n  g e e n  v o l w a a r d i g  
m in im um m aandloon  op. In het op twee na meest 
eenvoudige geval is de bedrijfstijd anderhalf maal zo 
lang als de arbeidstijd. D it kan bereikt w orden als de 
werkgever 6 dagen per week in  bedrijf is en de 
w erknem ers 4 dagen per week werken. D aar de 
noem er van vereenvoudigde waarde van 6 /4  gelijk is 
2, heeft m en dan slechts 2 arbeidsplaatsen nodig om  
3 m ensen een baan te gunnen, m its één van hen (dat 
mag dus de "nieuw kom er" zijn) op elk van beide 
arbeidsp laatsen  in ze tb aar is. D at d it o ok  
roostertechnisch op te lossen is en aantrekkelijk kan 
zijn laat het volgende rooster zien:

ma d l W O d o vr za zo m a d i W O d o

werknem er 1 w w w X X W X w X X W
werknem er 2 w X X W w W X X w w W
werknem er 3 X W w W w X X w w w X

W  = w erk  
x = v r ij

vr za ZO m a di W O do vr za ZO

werknem er 1 w W X X w w W w X X

werknem er 2 w X X w w w X X w X

werknem er 3 X W X w X X w w w X

Dit is het ARBEIDSTROIKA -SYSTEEM . Van drie 
betrokken w erknem ers (de trojka) zijn steeds 2 aan 
het werk. Zij hebben slechts 2 arbeidsplaatsen nodig. 
Het rooster herhaalt zich na drie w eken consequent 
voor elke w erknem er afzonderlijk. M en heeft dus 
een gegarandeerde rechtspositie en kan zijn vrije tijd 
dus plannen. Valt er iem and u it, dan mag deze alleen 
door iem and buiten de tro jka  w orden  vervangen. 
Werknemer 2 respectievelijk 3 heeft hetzelfde rooster 
als werkgever 1 de volgende respectievelijk over twee 
weken heeft. Trojka-leden m ogen onderling van 
rooster ruilen, hetzij v o o r een week, hetzij 
permanent. Tegenover het verlies van de vaste vrije 
zaterdag staat:
- nooit m eer dan vier dagen per week en noo it m eer 
dan vier dagen achtereen w erken,
- vier weekeinden nieuw e stijl (2 vrije dagen achter 
elkaar) per drie weken (overtuig u  zelf),
- nooit langer dan 4 dagen w erken tussen twee 
weekeinden nieuwe stijl,

- éénmaal per drie w eken de m ogelijkheid om  d.m.v. 
2 snipperdagen 7 dagen weg te gaan en
- het regelen van privézaken op een werkdag hoeft 
geen snipperdag te kosten.
Een w erkgever die nu  een 5-daagse bedrijfstijd per 
week heeft ziet m et hetzelfde aantal arbeidsplaatsen 
zijn  wekelijkse p roduk tie  verm eerderen met 20%. Per 
twee bij het A rbeidstro ika  Systeem betrokken 
arbeidsplaatsen k o m t er dan één baan bij. Kan of wil 
de werkgever zijn p ro d u k tie  m et vergroten, kan hij 
zij produktien iveau  gelijk houden  d o o r één-zesde van 
het aantal arbeidsplaatsen af te stoten. De resterende 
arbeidsplaatsen zorgen dan nog altijd voor 25% meer 
banen dan in  de uitgangssituatie. De met de 
a f g e s t o t e n  a r b e i d s p l a a t s e n  v e r b o n d e n  
afschrijvingsreserves en restw aarde kom en vrij voor 
financiering van een produktieproces m et meer 
afzetperspectief. Deze en andere d o o r de bedrijfs- 
tijdverleng ing  tew eeggebrachte voorde len  zijn  
verdeelbaar tussen werkgever en -nemers en kunnen
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dus voor een belangrijk deel gebruikt w orden  om  het 
b ru to loon  verlies dat op treed t door de arbeids
tijd v e rk o rtin g  (ATV) zo veel m ogelijk  te 
com penseren. Verder zou m en de deelnemers aan het 
Arbeidstroika-Systeem  kunnen  trak teren  op vrij
stelling van W W -prem ie (om dat zij iem and 
aantoonbaar aan een halve baan helpen) en een lagere 
W A O -prem ie, vanwege hu n  lagere gezondheidsrisico. 
De bereidheid bij verdieners van lage inkom ens om  
mee te doen met A TV  is problem atisch, tenzij m en 
hen bij het verdelen van bovengenoem de voordelen 
zo veel m ogelijk buiten  de resterende netto- 
loondaling weet te houden. A TV  mag in geen geval 
worden toegepast bij banen die daardoor m inder dan 
het netto-m m im um m aandloon zouden  opleveren.
A TV  is vooral zeer geschikt voor m ensen van 
m iddelbare leeftijd van wie de vaste lasten (kinderen 
het huis uit, hypotheek deels afgelost) sterk gedaald 
zijn en voor wie het perspectief om  dank zij het een 
dagje kalm er aan doen m et behoud van levensstijl, 
het gezond en wel halen van de pensioengerechtigde 
leeftijd ruim schoots opweegt tegen het risico om  
door medische problem en de baan te verhezen. De
400.000 mensen van 45 jaar en ouder die in hun 
hoofdbaan 40 uu r of m eer per week m aken vorm en 
dan ook een eerste doelgroep, goed voor een 
potentieel van 200.000 extra A rbeidstroika-banen van 
desnoods 36 u u r per week.
De maatschappelijke gevolgen van een op vele 
plaatsen ingevoerd Arbeidstroika-systeem  kunnen 
enorm  zijn. O p elke werkdag is één-derde van de 
mensen vrij. We hoeven niet m eer allemaal (tegelijk) 
op zaterdag of ’s avonds te w inkelen. De 
vrijetijdssector w ord t zeven dagen per week benut, 
met alle m ogelijkheden voor nieuw e banen voor m et 
alleen maar zaterdag en zondag. D w ars door allerlei 
organisaties ontstaan drie groepen van mensen die 
steeds op dezelfde dagen vrij zijn. H et openbaar 
vervoer en de kinderopvang kan voor deze drie 
groepen aparte abonnem enten instellen en haar 
capaciteit benutten voor anderhalf keer zoveel 
mensen als nu en het wegennet kan gedurende de 
week meer mensen verwerken.

Verdeling van het voordeel van bespaarde 
uitkeringsgelden, produktieheffing en een bonus 
voor het creëren van extra banen.
Een w erkloosheidsuitkering kost al gauw 20000 
gulden per jaar. T och w ord t een werkgever die een 
extra baan in het leven roept en aldus iem and uit de 
uitkering haalt, h iervoor door het sociale premiehef- 
fingssteldel met beloond, m aar "bestraft"in de vorm  
van nóg meer loon waarover prem ie betaald moet 
w orden. Zou dit ook anders kunnen? Ja zeker, dacht 
ene van Elswijk, organisatiekundige: w i j  m oeten een 
stelsel bedenken waarin iem and met m éér betaalt 
naarmate hij meer mensen in dienst heeft en dus 
uitkeringen bespaart, maar aanzienlijk m inder.

B ijvoorbeeld 10000 gulden m inder per extra in dienst 
genom en w erknem er ten opzichte van het aantal 
m ensen dat hij op een bepaalde referentiedatum  in 
dienst had. In dat geval kost elke additionele 
w erknem er 10000 gulden m inder per jaar dan hij 
anders zou  hebben gekost. D it betekent dus ook een 
even grote verlaging van de loonkosten van het 
m in im um loon  over nieuw  gecreëerde banen. Dit 
betekent dat de p ro duk tiv ite it die m en m oet kunnen 
halen om  winstgevend v o o r een werkgever inzetbaar 
te zijn, enorm  verlaagd w ord t. D it brengt per
spectieven voor m ensen die deze drempel-
p roduk tiv ite it nu  m et kunnen  halen. Verder brengt 
dit een geweldige verschuiving in de kostenver- 
houding tussen (additionele) arbeid en additioneel 
kapitaal teweeg. N u  kan iem and zijn baan kwijtraken 
als een verhoogde inzet van kapitaal die 100 gulden 
per jaar goedkoper is dan zijn loon  dezelfde 
p roduk tiv ite it teweegbrengt. Is er een bonus van 
10000 gulden op elke additionele baan, dan w ordt er 
nog altijd iem and in dienst genom en als hij op 
jaarbasis 9000 gulden d uurder is dan een machine die 
hetzelfde presteert.
H oe kun  je echter prem ie heffen, zodanig dat iemand 
aanzienlijk minder betaalt per extra werknem er? Als 
m en in eerste instantie een zodanig percentage aan 
prem ie heft over de toegevoegde waarde in  plaats van 
over het loon, dat dit zoveel prem ie oplevert als op 
de referentiedatum  betaald werd, dan kan men 
hiervan aftrekken: (w - r) x 10000, waarin r het 
aantal m edewerkers is op de referentiedatum  en w 
het w erkelijke aantal w erknem ers. De form ule wordt 
dan: p x T  - (w - r) x 10000. H ierin  is T  de 
toegevoegde waarde van het bedrijf en p een per 
bedrijfstak te bepalen percentage, zodanig dat de 
bedrijfstak als geheel op de referentiedatum  dezelfde 
prem ie betaalt als m het oude stelsel. H et beginsel 
dat achter deze gedachte zit is zeer gezond: verdeel 
het voordeel dat een transactie teweeg brengt over 
alle partijen die het teweeg brengen, dan w ordt het 
tenm inste teweeg gebracht! Elke extra baan betekent 
voor de uitkerende instantie of overheid een 
bespaarde uitkering van pakweg 20.000 gulden per 
jaar m inus de bonus, hetgeen echter nog altijd een 
voordeel is van pakweg 10000 gulden of meer. En 
ook  een voordeel van f 10000 voor de werkgever. En 
een voordeel voor de w erknem er die m ogelijk dank 
zij dit voordeel voor de werkgever aan w erk komt. 
Een overheid, die niet zo gierig is om  het bespaarde 
uitkeringsgeld van elke gecreëerde baan geheel en al 
voor zichzelf te houden, v indt de werkgevers aan 
haar zijde om  aan die voor hen óók  voordelige 
besparing mee te w erken. Een ander voordeel is. dat 
de bonus (die natuurlijk  alleen w ord t toegepast voor 
bij de sociale instanties geregistreerde werknemers) 
zw artw erken tegengaat.
Een lek in dit systeem is het buitenland. V oor uit het 
buitenland aangetrokken w erknem ers geldt immers
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met dat daarmee een N ederlandse u itkering w ordt 
bespaard. Dat is geen probleem  als hun aantal relatief 
klein is of als datzelfde buitenland ook een dergelijk 
stelsel heeft waarin grote aantallen uit Nederland 
afkomstige w erknem ers profiteren. D aarom  zou dit 
stelsel in de hele EU  m oeten w orden  ingevoerd. Zo 
lang dat niet het geval is zou N ederland ten opzichte 
van onderdanen van andere landen op basis van 
wederkerigheid m oeten handelen. Levert dit een 
conflict op binnen de EU , dan m oet de rest van de 
EU maar overstag! W ant d it idee levert vanaf de 
allereerste extra baan een bewijsbaar voordeel op 
voor iedereen, en dat w erk t tenm inste!
De per extra w erknem er toegekende bonus bevordert 
het verdelen van w erk over zo veel m ogehjk 
werknemers en bevordert dus ook  arbeidstijdver
korting. Varianten in dit idee ontstaan, als m en voor 
banen die m inder dan het m inim um m aandloon 
opbrengen een aanzienlijk lagere bonus toekent. 
E n /o f als men de bonus voor een w erknem er die 
meer dan één baan heeft m aar éénmaal toekent in de 
vorm van 100 bonnen die elk goed zijn voor 100 
gulden, die de w erknem er dan over zijn werkgevers 
mag verdelen.
Genoeg stof om  niet alleen de burger, maar ook  de 
overheid en het bedrijfsleven beter te laten 
calculeren.

Ontheffing in plaats van accijns over de laagste 
lonen!
Op het m in im um loon dat de werkgever ongeveer f 
16,50 per u u r kost (uitgaande van 52 x 40 gewerkte 
of doorbetaalde uren) zit voo r de goedkoopste 
belastinggroep ongeveer drie gulden per u u r 
loonheffing. Betaalde arbeid, w aarvoor de overheid 
een beloning zou m oeten uitloven v o o r degene die 
daardoor een uitkering  bespaart, w ord t door de 
overheid gestraft met een accijns van m eer dan 18% ! 
Met als gevolg dat w erkloze m ensen daardoor een 
baan m islopen. Terw ijl zij als deze accijns er niet zou 
zijn geweest, wel ergens een p roduk tiv ite it van m eer 
dan f 13,50 per u u r hadden kunnen  leveren zonder 
meer te kosten dan zij opbrengen. N iet alleen krijgt 
de overheid daardoor nog altijd geen cent belasting 
(meer) van hem  binnen, zij (of een bedrijfsvereniging) 
kan daardoor ook  blijven opdraaien voor de netto- 
uitkermg van de betrokkene die m eer kost dan de 
totale belastingopbrengst onder het huidige regime 
van 3 to t 4 mensen. De belasting op de laagstbetaalde 
arbeid (en die op hogere lonen is alleen m aar hoger) 
maakt het belaste goed (in dit geval: arbeid) een stuk 
duurder en m aakt de vraag ernaar kleiner dan deze 
anders zou zijn geweest. A lsof het om  een als 
schadelijk beschouw d consum ptiegoed gaat, zoals 
alcohol of tabak, in plaats van iets waarvan de vraag 
juist bevorderd m oet w orden. In het algemeen: een 
belastingverlaging voor een bepaalde inkom ensgroep 
bewerkstelligt een toenam e van werkgelegenheid in

die inkom enssector. A lthans v o o r zover deze voor 
m ensen in loondienst niet w ord t vertaald in hogere 
netto lonen maar in de daling van de bru to loonkosten  
van hun werkgever, zodat hu n  m zet voor hun 
werkgever daadwerkelijk goedkoper w ordt. Dit 
laatste kan w orden bew erkstelligd door op het 
loonstrookje van w erknem ers tegenover de verm inde
ring van de loonheffing een even grote "werkgelegen- 
heidsinhouding" te stellen welke aan de werkgever 
toekom t. De netto lonen  blijven dan gelijk, maar de 
b ru to loonkosten  voor de werkgever verm inderen 
m et een bedrag, gelijk aan deze werkgelegenheidsin- 
houding (die op zijn beurt gelijk is aan de 
verm indering van de loonheffing). V oor zelfstandigen 
(die hun  eigen werkgever zijn) nem en de netto- 
inkom ens wél toe, zodat zij m inder bruto-inkom sten 
nodig hebben om  een bedrijfje te beginnen of in 
stand te houden. Zijn de loonkosten van het 
m in im um loon  in de loonheffingsverm indering 
betrokken  (en dat is in  elk geval juist de bedoeling!), 
dan veroorzaakt de daardoor bewerkstelligde 
verlaging van de b ru tom in im um loonkosten  een 
verlaging van de productiviteitsdrem pel die een 
w erkloze m oet halen om  ergens winstgevend te 
w orden  ingezet. De bedoeling is dat voor ieder 
belastbare inkom en dat een belastingverm indering 
o n d e rg a a t,  g e ld t d a t d a a ro v e r  v o o r  alle 
belastinggroepen afzonderlijk een even grote 
b e la s tin g v e rm in d e rin g  w o rd t  to eg ep ast. De 
verschillen tussen de van eenzelfde belastbaar 
inkom en afgeleide netto-inkom ens voor de ver
schillende belastinggroepen blijven dus intact. Iedere 
w erknem er van wie het loon  is betrokken bij de 
loonheffingsdaling behoudt als zodanig hetzelfde 
b ru to -con tractloon  (w aarvoor zijn werkgever lagere 
b ru to loonkosten  kw ijt is) en hetzelfde netto- 
inkom en. In principe kan m en belastingverm indering 
over een zeker inkom en m et behoud van de ver
schillen tussen de belastinggroepen zo ver gaan to tdat 
de m inst betalende belastinggroep over dat inkom en 
in  het geheel geen belasting m eer betaalt. Van het 
m in im um loon  kan op die m anier ongeveer de eerder 
genoemde drie gulden per u u r aan belasting af.
D aar het h ier om  een belastingverlaging gaat, mag en 
m oet de vraag gesteld w orden  over welke inkom ens 
hoeveel belastingverm indering w ord t verleend. D it 
heeft alles te m aken m et w at bepaalde belastingver
m indering over een zeker inkom en oplevert aan 
verhoogde w erkgelegenheid en dus bespaarde 
uitkeringen, verhoogde opbrengsten BTW  en 
belastingen over w insten en inkom ens van 
werkgevers, alsmede een aantal zeer belangrijke 
neveneffecten als gedaalde crim inaliteit enerzijds en 
gedaalde belastingopbrengsten over inkom ens van 
bestaande w erknem ers en zelfstandigen anderzijds. 
E n natuu rlijk  m et de vraag of m en bereid is voor een 
eventueel resterend negatief saldo hetzij te bezuinigen 
op de overheidsbegroting, hetzij op een andere

Liberté Egalité Fraternité 35 Werkgelegenheid & Flexibilisering



m anier of in een ander inkom ensgebied extra 
belasting te heffen.
W at zéér interessant is, dat het zeer plausibel is om  
aan te nem en dat een belastingverm indering over het 
m in im um loon een relatief gunstige verhouding heeft 
tussen opbrengsten en kosten en dat bij een 
t o e n e m e n d  i n k o m e n  d a a r b o v e n  e e n z e l f d e  
b e l a s t i n g v e r m i n d e r i n g  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  
opbrengsten en kosten steeds kleiner w ordt. 
A rgum enten hiervoor:
a. Een groot aantal w erklozen kom t qua opleiding en 
ervaring alleen in aanm erking voor laagbetaalde 
banen, als de vraag naar w erknem ers zou toenem en. 
Een deel van hen kom t alleen aan de bak als de 
bru to loonkosten  van het m in im um loon  zouden dalen 
(met behoud van het netto-m inim um m aandloon!). 
H et aantal w erklozen dat iets heeft aan toenam e van 
de werkgelegenheid in  laagbetaalde banen (in 
principe is dat: allemaal) is dus veel gro ter dan het 
aantal w erklozen dat iets heeft aan toenam e van het 
aantal duurdere banen.
b. We praten hier over een belastingverm indering in 
de orde van grootte van drie gulden per u u r of 
m inder. O m  het aantal banen m et een relatief hoog 
inkom en te verm eerderen of te behouden kan m en 
gemakkelijker met succes zijn toevlucht nem en to t 
andere middelen dan belastingverlaging, dan bij 
banen met een laag loon. W erknem ers en aanstaande 
werknem ers in een hogere inkom ensklasse zijn 
gem akkehjker te bewegen om  hetzij een paar gulden 
b ru to  per uur m inder te verdienen of om  met 
behoud van het b ru to -uu rloon  mee te doen met 
ATV, dan w erknem ers m et een laag uurtarief. O nder 
andere om dat een bru to loonsverm indering  bij hoge 
inkom ens m inder netto  voelbaar is en om dat lagere 
netto m aandinkom ens eenvoudigweg niet m eer lager 
kunnen (het netto-m inim um m aandloon mag zéker 
met lager).
D it alles betekent dat de belastingverlaging ter 
hoogte van het belastbaar inkom en dat na de 
be l a s t i ngver l ag i ng  c o r r e s p o n d e e r t  m et h e t 
m inim um loon, groot mag zijn en bij toenem end 
inkom en kleiner m oet w orden (en vanaf een bepaald 
inkom en zelfs to t nul m oet zijn teruggebracht). D it 
om de beste verhouding tussen baten en kosten te 
bewerkstelligen en met name te bewerkstelligen dat 
zo m in m ogelijk belastinggeld verloren gaat in de 
hoge inkom ensgebieden, waar deze volstrekt 
onvoldoende nieuwe werkgelegenheid bewerkstelligt 
om de kosten ervan te rechtvaardigen. D it is precies 
andersom als wat de regering sinds 1992 aan 
belastingvermindering heeft toegepast: van een door 
haar doorgevoerde verlaging van het tarief in de le 
schijf veroorzaakt een geringe belastingverlaging bij 
de laagste inkom ens en ongeveer het dubbele bij 
inkom ens aan het eind van de le  schijf en hoger. 
Geen w onder dat dit wel honderden m iljoenen heeft 
gekost, maar geen spectaculaire afname van de
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loonkosten  van het m in im um loon  heeft plaatsgehad 
die voor het fors toenem en van het aantal banen met 
lage, doch volwaardige lonen noodzakelijk  zou zijn 
geweest..
D e  w i j z e  o m  d e  j u i s t e  m a n i e r  van
belastingverm indering v o rm  te geven zou kunnen 
zijn: Kies een inkom en van waar af geen 
belastingverm indering w o rd t toegepast (bijvoorbeeld: 
het belastbaar inkom en dat het einde van de eerste 
schijf van groep 2 m arkeert). D it is het zogenaamde 
“ophangpunt”. Verlaag vervolgens v o o r elk belastbaar 
inkom en beneden dit inkom en  de belasting ten 
opzichte van de bestaande situatie m et een bepaald 
bedrag (in centen en eventueel tienden en 
honderdsten daarvan) per gulden dat dit inkom en 
lager is dan het o p h an g p u n t (voor alle 
belastinggroepen evenveel), m et dien verstande dat 
niem and m inder dan nul gulden belasting betaalt. 
H et ophangpunt en de belastingverlaging per gulden 
inkom en m inder dan het ophangpunt zijn hierdoor 
in feite bepalend voor een nieuwe, sterk verhoogde 
belastingvrije voet (voor alle belastinggroepen 
afzonderlijk). D ie b ijvoorbeeld voor de goedkoopste 
belastinggroep zou kunnen  kom en te liggen op het 
t h a n s  m e t  h e t  f u l l - t i m e  m i n i m u m l o o n  
o v e r e e n k o m e n d e  b e l a s t b a r e  i n k o m e n .  De 
goedkoopste belastinggroep betaalt dan over hel 
m in im um loon geen belasting meer. V oor de volledig
heid m oet hierbij w orden  opgem erkt dat om  de 
verschillen in belasting over hetzelfde inkom en 
tussen de belastinggroepen gelijk te houden, de 
belastingvrije voet van groep 3 niet m eer het dubbele 
is van die van groep 2. Totale voetoverheveling in 
geval van sam enw onen m aakt plaats voor gedeeltelijke  
voetoverheveling. D it betekent dat groep 1 moet 
w orden gesplitst in m ensen v o o r wie de belastingvrije 
voet in een andere baan al verrekend is (dat w ordt 
dan: groep 0, zonder belastingvrije voet) en de 
m ensen m et een m eer verdienende partner voor wie 
dat niet is gebeurd (dat blijft groep 1, met een eigen 
belastingvrije voet) .
In 1992 zijn een aantal m ogelijkheden die neerkom en 
op beïnvloeding van één enkele “belastingvariabele” 
door het CPB onderzocht (zie artikel van dhr 
Gelauff in ESB van 30-09-1992). H et hier geschilderde 
scenario (gebaseerd op een idee van Thom as Cool, 
voorm alig m edew erker van het CPB, die helaas nooit 
in  de gelegenheid is gesteld om  zijn idee te laten 
doorrekenen) kom t echter overeen met gelijktijdige 
beïnvloeding van drie variabelen: verhoging van de 
heffingsvrije voet, verkorting  van de le  schijf (of de 
gezamenlijke lengte van de le  en de 2e schijf) met de 
verhoging van de voet en tariefsverhoging tussen de 
verhoogde heffingsvrije voet en het ophangpunt. 
M ogelijk is om  deze reden dit scenario nim m er door 
het CPB doorgerekend. E r is echter genoeg reden om 
aan te nem en dat dit belastingverlagingsscenario een 
veel betere verhouding heeft tussen baten en kosten.
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Wat kom t dan tegenover elkaar te staan? Aan de 
b a t e n k a n t :  de b e s p a a r d e  u i t k e r i n g e n  en
meeropbrengsten van BTW  vanwege de toegenom en 
werkgelegenheid. Voor  mensen die voor de overheid 
werken of in een uitkering blijven zitten valt de 
belastingverm indering precies weg tegen de 
“werkgelegenheidsinhouding”. A an de kostenkant: 
gederfde belastingopbrengsten over inkom ens van 
mensen die met voor de overheid w erken of in een 
uitkering zitten. Elke gulden die zij m inder aan 
belasting betalen betekent echten winst voor hun 
werknemer en deze w inst w ord t voor minstens 40% 
of meer belast. Dat betekent dat de w erkelijk gederf
de belastingopbrengsten m inder dan 60% bedragen 
van wat zij m eerste instantie lijken. Ik heb in 1992 
aan de hand van belastingstatistieken berekend dat 
het bovenliggend scenario zou leiden to t 15,4 miljard 
minder belastingopbrengst zonder rekening te

houden met genoemde overheidsdienaren en de 
belasting over toegenom en winsten. W e praten dus 
over een heffingsderving van op zijn hoogst 9 
m iljard, w aartegenover de bespaarde uitkeringen 
kom en te staan. Als m en ziet hoeveel er sinds 1992 al 
bezuinigd is en wat daarvan de magere resultaten 
zijn, dan leidt dit to t de conclusies:

M e n  h e e f t  s i n d s  1 9 9 2 f i s c a l e  
denivelleringspohtiek gevoerd en deze ten 
onrechte verkocht als werkgelegenheidspolitiek. 
A lle belastingverlaging sinds 1992 voor 
inkom ens boven de le  schijf m oeten ongedaan 
w orden  gemaakt en plaats m aken voor aan 
w erkgevers en zelfstandigen toevallende 
belastingverlaging die vooral g root is ter hoogte 
van het m in im um loon  en daarboven afneemt.

A . T a m sm a  is l id  geweest v a n  de J O V D .
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Redactioneel
"Waar jullie [de babyboomers] het volle leven konden starten met een baan naar keuze, is onze 
generatie [de jongeren] met welkom op de arbeidsmarkt. Blijkbaar zijn jullie met jullie kennis en 
vaardigheden er niet in geslaagd een systeem te creëren waarbij jonge mensen die vol goede moed en 
gemotiveerd klaarstaan om iets te doen voor de maatschappij, ook daadwerkelijk een kans krijgen. Wat 
een verspilling van talenten. En dan maar brommen over de gebrekkige motivatie van iemand die 150 
afwijzingen heeft gehad. No futurevoor de patatgeneratie."

Guido Enthoven en Karin van Doorn, initiatiefgroep 'Generatie alles begint met nix'

Dit citaat is afkomstig uit een voortreffelijk artikel dat onlangs in NRC Handelsblad verschenen is. De 
strekking van dit artikel was dat de jongeren ten onrechte generatie nix worden genoemd, terwijl de 
ouderen het (universitaire) onderwijs met bezuinigingen zowat tot aan de hongerdood hebben 
afgeslankt, de 'toegang' tot de arbeidsmarkt hebben voorzien van de nodige voor jongeren ongastvrije 
drempels, onduidelijk en halfslachtig neuzelen over normen & waarden, maatschappelijke taken 
wegbezuinigd hebben, het milieu vervuilen en het vertrouwen in het openbaar bestuur ondermijnd 
hebben.

De gemeenteraden, Provinciale Staten en Tweede Kamer lijken allen grotendeels bezet door 
'ouderen', met - aldus de schrijvers van het geciteerde artikel - te weinig inzicht in jongeren en 
jongerenbeleid. De vraag die zich opdringt is of de politiek doorheeft wat er leeft onder jongeren, 
welke problemen zij hebben en of de politiek ziet dat er een gebrek aan kansen is voor jongeren. 
Zonder te vervallen in pessimisme moet geconstateerd worden dat: er meer jonge werkzoekenden dan 
banen zijn, in het onderwijs jongeren als klant èn als medewerker op de schopstoel zitten en op de 
kieslijsten van veel (alle?) partijen jongeren apert onverkiesbaar staan.

Vragen die met betrekking tot jongeren en jongerenbeleid in deze LEF beantwoord worden, zijn:
Met welke problemen worden jongeren geconfronteerd en wat kan de politiek hier aan doen? 
Biedt het onderwijs voldoende kansen op zelfontwikkeling en werk?
Wat zijn de oorzaken van en de oplossingen voor jeugdwerkloosheid?
Wat moet de politiek doen om de maatschappelijke positie en sociale zelfredzaamheid van 
jongeren te verbeteren?
Welke knelpunten zijn er op het gebied van de jeugdhulpverlening?

Jongerenbeleid lijkt binnen de liberale partijen en jongerenorganisaties toch het ondergeschoven 
kindje te zijn. Gaan wij liberalen er te gemakkelijk vanuit dat jongeren het op eigen kracht wel redden 
en geen steuntje in de rug nodig hebben? Hebben de sociaal-democraten het patent op het bieden van 
kansen en ontbreekt een liberaal toekomstperspectief voor jongeren? Biedt de politiek wel genoeg 
kansen aan jongeren of ziet zij in jongeren alleen een bron van problemen?

Staatssecretaris Terpstra en D66-kamerlid Van Vliet geven een voorzet op de discussie. Vanuit de 
Jongerenbeweging, politieke jongerenorganisaties en de kamerfracties wordt ingegaan op de deelter
reinen van het jongerenbeleid en de problemen met welke jongeren te kampen hebben. Tevens zijn voor 
deze uitgave Jan Terlouw en JOVD-voorzitster Ciska Scheidel geïnterviewd.

Afsluitend wil ik LEF-vormgever Geert van Buul danken voor zijn werk voor dit blad gedurende meer 
dan twee jaar. Zonder hem (en zijn kerstmannen die plichtsgetrouw in ieder december-nummer hun 
gezicht lieten zien) hadden we het niet gered.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe met deze uitgave.

Ce drie P. Stalpers
hoofdredacteur Liberté Egalité Fraternité



Jeugd en beleid
Erica Terpstra

In de periode dat ik deze bijdrage schrijf, is in S tockholm  een internationale conferentie tegen sexueel m isbruik 
van kinderen aan de gang. M inister Sorgdrager vertegenw oordigt daar ons land. De conferentie is dagelijks in het 
nieuws als gevolg van de gruwelijke zaak D utroux . D o o r deze bizarre sam enloop van om standigheden inform eren 
dezelfde journaalbulletins ons zowel over de vorderingen van het onderzoek van de Belgische justitie, als over de 
opinies van regeringen en in ternationale organisaties over het bestrijden van sexueel m isbruik van kinderen. 
Langzam erhand w ordt daarbij ook  duidelijk dat de gruwelijkheden m et alleen te herleiden zijn to t de daden van 
een gestoord persoon, m aar er sprake is van een georganiseerd verband en van een inadequaat functionerend 
overheidsapparaat. In België leeft het gevoel dat het leven sinds deze zaak nooit m eer hetzelfde zal zijn als ervoor.

De im pact van deze zaken is te groot om  daaraan m 
een artikel over jeugd en jongeren voorbij te kunnen  
gaan. "Kan zo 'n  zaak zich ook in N ederland voord
oen?" Een vraag, die M inister Sorgdrager in Stockholm  
vaak is gesteld. "Je kun t natuurlijk  noo it uitsluiten dat 
ook in N ederland een dergelijke m aniak rondloopt, 
m aar in het algemeen zien we wel dat in N ederland de 
verantw oordelijke organen adequater reageren." D at 
was ongeveer haar reactie. Ik ben dat m et haar eens, 
m aar het kan altijd beter. Zo was N ederland één van 
de laatste landen, die het VN-verdrag inzake de rechten 
van het kind ratificeerde, terw ijl dit toch  een zeer 
basaal docum ent is voor de positie van kinderen. D at 
m ogen we onszelf aantrekken. Overheidsorganisaties 
en m aatschappelijke instellingen m oeten m et beide 
benen in de maatschappij staan. N aar buiten kijken en 
niet als gesloten bolw erken, in zichzelf gekeerd te 
w erk gaan. D at is één van de lessen die we uit het 
Belgische dram a m oeten trekken . D at besef bestaat in 
N ederland al lange tijd, m aar de uitvoering daarvan is 
o zo moeilijk. Als Staatssecretaris kan ik  een rol spelen 
om  de zaak in de gewenste richting te duwen. Als 
voorbeelden neem  ik de jeugdzorg.

De jeugdzorg in N ederland is in grote lijnen vanuit 
drie sectoren georganiseerd: vanuit justitie (jeugdbe- 
schermingsmaatregelen, jeugdstrafrecht); vanuit de 
gezondheidszorg (jeugdgezondheidszorg, kinder- en 
jeugdpsychiatrie) en vanuit welzijn (vrijwillige jeugd
hulpverlening). Elk van die sectoren heeft zijn eigen 
ontstaansgeschiedenis en ontw ikkeling. H et heeft 
geleid to t drie afzonderlijke kokers. K om t een kind 
met een probleem  bij de huisarts, dan is de kans groot

dat het vervolg zich in de medische sector zal afspelen; 
v ind t de eerste stap plaats via het maatschappelijk 
w erk, dan kom t er vaak een vervolg m  de welzijnssec
to r. M aar het wel en wee van een kind laat zich niet zo 
eenvoudig in com partim enten verdelen. Een jongere 
die als gevolg van ernstige problem en thuis via een 
ondertoezichtstelling door de k inderrechter in een 
in ternaat w ord t geplaatst, zal toch  ook weer een keer 
thu is m oeten kom en of zelfstandig m oeten gaan wo
nen. H et kind en het gezin m oeten daarop voorbereid 
of bij ondersteund w orden. D at betekent dat in veel 
gevallen een m zet vanuit verschillende disciplines (bij
voorbeeld: justitie en welzijn) nodig is. Dat kom t nu 
nog onvoldoende uit de verf, doordat iedereen geneigd 
is de zaak binnen de eigen koker op te lossen. Daar 
gaan we verbetering in brengen door de plaatsing van 
kinderen en jongeren in hulpverlening systematischer 
te laten verlopen. E r kom t één centrale toegang waar al 
die disciplines tezam en beoordelen welke hulp gebo
den m oet w orden. D aarm ee w ordt de kans vergroot 
dat iem and die hulp nodig heeft, ook in één keer op de 
juiste plaats terech t kom t. D at is belangrijk. Voor 
ouders en kinderen die hulp nodig hebben, w ant niets 
is zo frusterend als een zoek toch t langs hulpverlenende 
instanties. M aar het is ook belangrijk voor het effectief 
functioneren van de jeugdzorg als geheel. Die heeft te 
m aken m et een groeiende vraag en m et wachtlijsten. 
E r m elden zich m eer jongeren m et problem en en zij 
blijven langer in de hulpverlening (zie bijvoorbeeld de 
groei van het aantal ondertoezichtstellingen; tabel 1.). 
In zo 'n  situatie m oeten we echt alles op alles zetten om 
de middelen zo efficiënt m ogehjk m  te zetten.
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label 1. aantal ondertoezichlgestelde jeugdigen naar verblijfplaats

jaartal thuis pleeggezin tehuis op kamers elders totaal

1991 6.107 2.303 2.900 202 985 12.470

1992 6.544 2.469 2.953 210 1.076 13.243

1993 7.587 2.783 3.090 231 1.311 15.002

1994 8.345 2.789 3.192 319 1.424 16.069

1995 8.841 2.923 3.290 343 1.468 16.865

(bron: Ministerie van Justitie, 1996)

Die groeiende vraag heeft het kabinet er ook van over
tuigd dat ]e het niet alleen redt met het verbeteren van 
Je bedrijfsprocessen. E r is gew oon extra capaciteit 
nodig. Daarom  heeft het kabinet extra middelen be
schikbaar gesteld (van f  57 m iljoen, in 1996 naar 
/ 72 miljoen, in 1999) om  de teko rten  in de jeugdzorg 
terug te dringen.

jeugdbeleid in N ederland is natuurlijk  m et hetzelfde 
als hulverlemngsbeleid. U it onderzoek weten we dat 
het overgrote deel van al onze jongeren (ongeveer 85 
procent) zonder al te grote problem en opgroeit. Bij 15 
procent doen zich problem en voor, m aar een groot 
deel daarvan kan na tijdehjke hulp weer op eigen 
kracht verder. Ik voel dan ook niets voor een benade
ring die de jeugd als probleem categorie neerzet. Ik 
kom dat te vaak tegen. Jeugd k o m t pas op de agenda, 
als er problem en zijn: vandalisme, graffiti,
jeugdwerkloosheid etc. Ik vind dat een veel te negatie
ve benadering. Van de jeugd zullen we het m oeten 
hebben. H et is een categorie vol energie, ideeën en 
creativiteit. We kunnen  het ons m et perm itteren daar 
geen gebruik van te m aken. D at betekent dat je de 
jeugd serieus m oet nem en; m oet laten m eepraten bij 
het ontw ikkelen van het beleid, en een stem m oet 
geven m het beleid van voorzieningen (bijvoorbeeld in 
cliëntenraden).

Met het Nationaal Jeugddebat in novem ber 1995 heb
ben we een voorbeeld willen geven. In dat debat gin
gen jongeren in het Kam ergebouw in discussie met 
politici uit de regering en uit de Tweede Kamer. H et 
gaf nieuwe inzichten, die je m et opdoet als je m  de 
Haagse inner circle blijft. O o k  op gem eentelijk niveau 
zie je dergelijke initiatieven in de vorm  van jeugdpa- 
nels; zie je dat kinderen uit de b uurt kunnen m eepra
ten over de inrichting van speelgelegenheden. Een 
ander inspirerend voorbeeld kw am  ik tegen in R o tte r

dam. O p  een aantal pleinen m  achterstandsw ijken zijn 
opvallend gekleurde containers neergezet. Zij dienen 
als u itleenpunten voor speelmateriaal. K inderen k un
nen dat lenen tegen inlevering van punten , die verd
iend kunnen  w orden m et bijvoorbeeld het schoonve
gen van de stoep. H e t k link t misschien soft en lijkt een 
druppel op een gloeiende plaat van de grootstedelijke 
problem atiek , m aar het m ist zijn effect niet. D oordat 
er toezich t is, durven kinderen buiten te spelen, het 
plein blijft schoon en ouderen kom en op een bankje 
zitten. K ortom , er kom t w eer wat structuur in een 
b u u rt die er eerst desolaat bijlag. M eer en m eer groeit 
het inzich t dat je dus langs tw ee sporen m oet werken. 
N atuurlijk  m oeten er cellen en jeugdgevangenissen zijn 
en m oet er capaciteit zijn om  jongeren m et zware 
psycho-sociale problem atiek  op te vangen en te behan
delen. M aar ooit k o m t die rou te aan het eind van zijn 
m ogelijkheden en zul je bij de basis m oeten beginnen. 
D aarom  bestaat het VW S-jeugdbeleid zowel uit hu lp
verlening, als uit preventie.

Ik zie daarbij, m aar dat zal n iem and verbazen, ook een 
belangrijke rol voor de sport. Sport heeft een grote 
vorm ende waarde. Je leert w erken in een team , afspra
ken  m aken en nakom en en je leert hoe je de lat voor je 
prestaties wat hoger ku n t leggen. Bovendien ervaar je 
dat niet elke inspanning m eteen to t een resultaat leidt: 
voo r een goede prestatie m oet je vaak en langdurig 
trainen. Een belangrijk inzicht in onze zap-maat- 
schappij (zie tabel 2.) die het steeds m eer van korte- 
term ijnsucces en instant kicks lijkt te m oeten hebben. 
U it onderzoek weten we dat sportbeoefening bij jonge
ren onder druk  staat. E r w ord t m inder gesport op 
school, team sporten leggen het af tegen individuele 
sporten, de binding aan sportverenigingen is m inder 
sterk. Via het program m a Jeugd  in  bew eging  probeer ik 
daar, samen m et de Staatssecretaris van Onderwijs, 
verandering in te brengen.
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tabel 2. tv-kijklijd van jeugdigen in minuten per dag 1989-1995

leeftijd 1989 1992 1995

3-5 jarigen 54 76 105

6-12 jarigen 80 92 108

13-19 jarigen 83 106 105

alle Nederlanders 
van 6 jaar en ouder

116 149 168

(bron: W ie de jeu g d  hee ft, 1996)

Met de onderw erpen uit dit artikel, heb ik willen laten 
zien dat jeugdbeleid alleen effectief kan zijn als er 
sam enwerking bestaat tussen de personen en instanties 
die verantw oordelijkheid dragen voor de verschillende 
lecfdom em en van kinderen en jongeren. Die leefdo- 
m einen zijn: gezin, onderwijs, w erk en buurt. D at kun 
je alleen van anderen vragen als je daarin zelf het goede 
voorbeeld geeft. D aarom  probeer ik het jeugdbeleid 
met binnen de VW S-kokers vorm  te geven, m aar sa
men met mijn collega-bewmdsheden van O nderwijs, 
van Justitie en van Sociale Zaken. N iet de problem en 
naar een ander schuiven, m aar samen er uit proberen 
te kom en. Dat is voor mij kenm erkend in de paarse

benadering van jeugdbeleid.

T o t slot mag niet onverm eld blijven dat de N ederland
se regering besloten heeft de strafmaat voor de produc
tie, verspreiding en opslag van k inderporno  te verho
gen van drie m aanden naar vier jaar, dat de Kamer de 
functie van de jeugd- en zedenpolitie bij de evaluatie 
van de nieuwe poh tiestructuur aan de orde wil stellen 
en dat internet-providers in N ederland een Centraal 
M eldpunt K inderporno op in ternet inrichten.

Erica Terpstra is Staatssecretaris va n  V o lksgezondheid , 
W elzijn  en Spon ,

Scholen en jeugdhulpverlening moeten meer samenwerken

Stefame van Vliet

N ederland heeft ongeveer vijf m iljoen jongeren to t 24 jaar. Wie te m aken heeft m et jeugdbeleid kent de 
percentages. Vijftien procent van hen heeft op enigerlei wijze problem en (zo 'n 750.000 jongeren). Je kan hetzelfde 
ook anders zeggen, m eer positief: m et vijfentachtig procent, een dikke vier m iljoen jongeren, gaat het goed. D u 
percentage is m et van vandaag of gisteren. H et is al jaren hetzelfde. H oe kom t zo 'n  percentage eigenlijk to t stand? 
Hoe weten we of een kind problem en heeft? W ie signaleren en wie bieden hulp?

De rijksoverheid maakt beleid en verdeelt het geld, de 
provinciale overheid is verantwoordelijk voor het 
opzetten van bureaus jeugdzorg
Er w ordt op allerlei niveaus gewerkt aan jeugdhulpver
lening en jeugdbescherming. O p rijksniveau w ordt het 
beleid m hoofdhjnen aangegeven en het geld verdeeld. 
K ernw oorden m dat beleid zijn: vraaggericht w erken 
en betere sam enw erking. De landelijke politiek vindt 
het nam elijk van belang dat w anneer jongeren e n /o f 
hun ouders een hulpvraag hebben, zij daarvoor naar 
één instantie kunnen  gaan. Zij m oeten daar dan ook de 
passende hulpverlening toegew ezen krijgen. O m  dit te 
kunnen  bereiken m oet per 1 januari 1998 in iedere 
provincie een zogenaam d Bureau Jeugdzorg opgezet 
zijn.
Bij het Bureau Jeugdzorg w erken alle

jeugdhulpverlem ngs-instanties samen aan het stellen 
van diagnoses (wat is het probleem?) en het indiceren 
(wat voor een hulpprogram m a m oet er komen?). Daar
na w ordt doorverw ezen naar die hulpverlenings-in- 
stantie die het beste aansluit bij de gestelde diagnose en 
indicatie. O p deze wijze kan bijvoorbeeld voorkom en 
w orden dat een jongere die problem en thuis heeft, en 
toevallig bij het Riagg aanklopt, gelijk allerlei sessies bij 
een psychiater m oet doorlopen terw ijl met een tijdelij
ke begeleiding van een hulpverlener thuis het pro
bleem  ook opgelost kan w orden. O f andersom . En dit 
sluit dan ook weer aan bij een tweede wens van de 
Tweede Kamer: hulpverlening m oet zo licht mogelijk 
zijn en zo dicht m ogelijk bij huis w orden geboden. 
H oe m eer de norm ale dagelijkse gang van zaken ge
handhaafd kan blijven, des te beter. Bovendien is deze
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manier van werken ook goedkoper, w aardoor weer 
meer jongeren geholpen kunnen  w orden.
Een derde punt waar de rijksoverheid steeds op ham ert 
is: acceptatiephcht. Als een Bureau Jeugdzorg heeft 
bepaald welke hulp een jongere nodig heeft en hem  of 
haar doorverwijst, dan m oet deze hulpverleningsinstel
ling de jongere helpen. Afwijzen ma£ met.
Nu gebeurt het nog wel eens dat jongeren met heel 
zware problem en van de ene hulpverleningsinstelling 
naar de andere w orden gestuurd. Zij w orden te m oei
lijk behandelbaar geacht. H ieraan w ordt door het 
instellen van de acceptatiephcht een einde gemaakt.

De lokale overheid moet een lokaal preventief jeugd
beleid opzetten in samenwerking met buurtwerk, 
sportclubs, sociale diensten, politie maar bovenal met
school
Bovenstaande drie doelstellingen van de Tweede Ka
mer m oeten ervoor zorgen dat alle jongeren m et 
ernstige en m inder ernstige problem en adequaat w or
den geholpen. Maar wat gebeurt er als jongeren of hun 
ouders om  wat voor reden dan ook niet zelf kenbaar 
maken dat er problem en zijn? D an m oet er dus iem and 
ol iets zijn die signaleert dat er een jongere ergens mee 
zit. Een docent op school die m erk t dat één van zijn 
leerlingen steeds meer gaat spijbelen. De voetbaltrainer 
die m erkt dat één pupil uit zijn elftal al een tijdje zo 
agressief is. De buurtw erker die m erk t dat één van de 
trouwe bezoekers van het buurthu is steeds meer hasj 
gaat roken. O f de politie die een jongere oppakt van
wege vandalisme. D it zijn slechts enkele voorbeelden 
van personen die veel en vaak intensief contact hebben 
met jongeren. En zij hebben overeenkom sten met 
eikaar.
Ten eerste werken ze allemaal op gemeentelijk niveau. 

Ten tweede kunnen  ze eraan bijdragen te voorkom en 
dat jongeren in de problem en kom en. Sporten, leuke 
activiteiten in het buurthu is en het plezierig hebben op 
school zijn daarbij im m ers heel belangrijk. Ten derde 
kunnen zij, mdien ze probleem gedrag bij jongeren 
signaleren, ervoor zorgen dat jongeren m een zo vroeg 
mogelijk stadium geholpen kunnen  w orden door ze 
door te verwijzen naar m aatschappelijk w erk of jeugd
hulpverlening. In deze gevallen w ordt preventief ge
werkt. En dat is ook precies wat de landelijke politiek 
op gemeentelijk niveau ontw ikkeld  wil zien worden: 
lokaal preventief jeugdbeleid'.
Gemeentebesturen spelen hierin een centrale rol. Zij

kunnen  er nam elijk voor zorgen dat er een nauwe 
sam enw erking to t stand kom t tussen scholen, b uurt
huizen, sportverenigingen, politie, leerplicht
am btenaar, arbeidsvoorziening, sociale diensten, 
m aatschappelijk w erk en jeugdhulpverlening. De m en
sen m  deze organisaties kennen  de jongeren goed, ieder 
vanuit een eigen specialisme. Als er een regelmatig 
overleg plaatsvindt tussen (enkele van) deze organisa
ties, kan zo snel m ogelijk ingesprongen w orden op 
jongeren die dreigen buiten  de boo t te vallen.

Rol van het onderwijs is van essentieel belang 
V ooral de rol van de school is van groot belang, omdat 
de jongere nu  eenmaal de meeste tijd van de dag op 
school doorbrengt, of geacht w ord t dat te doen. D o
centen zien hu n  leerlingen veel en leren ze dus goed 
kennen.
In de dagelijkse omgang m et hun  leerlingen zullen 
docenten dus meestal als eerste signaleren dat er iets 
mis is. Te vaak nog gebeurt het dat de docent wel 
signaleert m aar er vervolgens niets mee doet. Soms 
om dat een docent v ind t dat hij lesgeeft en geen 
hulpverlener is. V aker om dat hij wel graag wil helpen 
m aar niet weet hoe. In beide gevallen is de oplossing 
duidelijk. Als op scholen goede contacten met jeugd
hulpverlening bestaan dan hoeft de docent ook geen 
hulpverlener te w orden m aar w eet hij wel hoe hij kan 
helpen: door de jongere te verw ijzen naar die jeugd
hulpverlening. D it kan dan
rechtstreeks gebeuren of via een leerlingbegeleider of 
m aatschappelijk werk.

M aar docenten - en dit geldt natuurlijk  ook voor 
buurtw erkers, trainers van sportclubs enzovoort - 
dienen wel een antenne te ontw ikkelen  om  problem en 
bij de jongere te kunnen  herkennen. H et kan dan ook 
echt geen kwaad om  deze kennis, het signaleren van 
problem en bij jongeren, op te nem en als onderdeel van 
de specifieke opleidingen. Ik heb niet de illusie dat alle 
problem en de wereld u it zijn m et een 'lokaal preven
tief jeugdbeleid' en m et leraren en jeugdwerkers ge
schoold in het signaleren van problem en. De ellende 
zal daarmee echter wel to t een m inim um  beperkt 
k unnen  w orden. En dat is wat wij m oeten nastreven, 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk.

S te fam e v a n  V lie t is T w eed e-K a m erh d  vo o r  D 66.
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Afscheid van het enkelvoudige
Frank van Dalen

Mei het verschenen  va n  het Sociaal C u ltu ree l R a p p o rt 1996 va n  het Sociaal C u ltu ree l P lanbureau  is de p o lem iek  over de 
toekom st en de jeugd  w eer losgebarsten. N u  he t e inde  v a n  d it  m il le n n iu m  na d ert is d i t  de zoveelste  d iscussieronde over de 
to eko m st en de jeugd. Im m ers, w ie  h a d  ook a l w eer de to e k o m st1 E n  hoe z ie t deze er d a n  m ts' Tw ee jaar geleden v o n d  een 
p o lem iek  p laa ts in  de V o lk sk ra n t over de genera tie  N ix , lie t d iezelfde V o lk skra n t een parade jongeren  voorb ij trekken  die 
zich  n u  gebundeld  w eten  in  het boekw erk je  “Jo n g "  en heeft de aan  de P v d A  verb o n d en  W iarda  B eckm a n stich tm g  het 
rapport “N ed erla n d  in  2 0 2 5 ” la ten  verschijnen.

Wie al deze rapporten , hoeken en beschouwingen leest 
voelt een onrustige ondertoon . H et meest manifest 
werd dit door de V olkskrant van 10 Septem ber jl. 
verw oord, naar aanleiding van het verschijnen van het 
eerder genoemde Sociaal C ultureel R apport 1996. 
“Bezorgdheid over toekom st groeit in N ederland” was 
de onrustbarende kop op de voorpagina. Beschouwing 
van het rapport leert evenw'el dat de jeugd tevreden is 
en dat die bezorgdheid vooral gevoeld w ordt bij de 
ouderen in onze samenleving. Er is onzekerheid, de 
oudere voelt zich m de kou  gelaten m de samenleving 
waarin alles gericht lijkt te zijn op jong en cool en 
waarin oud heeft afgedaan. En als oud vervolgens 
wanhopig naar die jongere k ijkt om een beeld van de 
toekom st te krijgen, dan is er geen reflectie. In ieder 
geval geen begrip. H et zou de generatiekloof genoemd 
kunnen w orden. M aar de vlucht naar dit begrip zou 
afbreuk doen aan de verandering die wel degelijk ge
proefd kan worden. Eerst het overtrokken  beeld.

Generatiekloof
H et verwijt van “oud” is hard. De jeugd heeft geen 
diepgang, vertoont nog slechts leegheid. “De jeugd 
leidt aan een ernstige vorm  van escapisme”. N iet langer 
is er sprake van m aatschappelijke betrokkenheid . 
Jongeren, met slechts nog aandacht voor zichzelf en 
een haast onbegrensde onverschilligheid voor alles wat 
buiten de eigen grens ligt. Jongeren met desinteresse in 
politiek en m aatschappij. Jongeren m et een leven dat 
bestaat uit house-party’s, X T C , M TV  (of TM F) en sex, 
al dan niet met zichzelf of volstrekt onbekenden naar 
ideaal beeld gevormd. En het m aakt niet uit of ze 
studeren of met. De één w erk t hard  voor het geld in 
het weekeinden, de ander bouw t indrukw ekkende 
C V ’s om  de concurrentieslag op de arbeidsm arkt aan 
te kunnen. Een slag die alsmaar vaker lijkt uit te k o 
men precies onder het niveau w aarvoor m en is opge
leid. De H B O ’er achter de kassa bij A H . H et m ateriali
sme viert hoogtij, luxe is de doelstelling.

De jongeren daarentegen ervaren een samenleving die 
is vastgelopen. De huidige generatie veertigers, de 
idealisten van de jaren zestig, hebben hun  idealen aan 
de kan t gezet om dat ze het uiteindelijk ook  niet meer 
weten. De oplossingen voor alle problem en hebben

plaats gemaakt voor gezin m et vrouw , kinderen, hond 
en vakantie in Mallorca. De gedrevenheid de verwor
ven positie te behouden, b lokkeert jongeren in hun 
doorstrom ing. H et behoud van een positie die ze nooit 
gewild hebben, m aar wat anders rest er nog?

De onzekerheid is groot bij de actievoerders van wel
eer. De onzekerheid bij de huidige generatie jongeren 
daarentegen veel m inder. Zij verw achten weinig van de i 
samenleving en de toekom st. |

Zoals gesteld, het is een ver doorgeschoten en over
tro k k en  beeld, m aar in de kern  zit een deel dat we 
zouden kunnen vangen als het “generatie-conflict”. Bil 
de zoektocht naar het toekom stbeeld bij jongeren 
blijven op z ’n m inst flarden van het h iervoor genoem- [ 
de hangen als geconcludeerd w ordt dat jongeren geen 
toekom stbeeld lijken te hebben. M et opzet 'lijken te ' 
hebben’. H et is er wel, echter niet meer in de ver 
trouw de vorm  van de jaren zestig, zeventig en tachtig.

H et beeld van de huidige generatie jongeren, hier en 
daar nog wel eens aangeduid door het gedateerde be
grip generatie ’N ix ’, is dat van een generatie jongeren 
zonder engagement. M en is slechts nog gericht op de 
eigen positie. De hoge opleiding m oet al, om  de kans 
op een baan te vergroten m oet een indrukwekkende 
CV  w orden opgebouw d, politieke interesse is er niet 
en vrije tijd w ordt, zoals reeds gezegd, gevuld met 
TM F, soap en sex.

H et beeld is overtrokken , m aar de beschuldigende 
vinger wijst in begrijpelijke richting. De huidige gene
ratie jongeren ontberen in alle opzichten de zekerhe
den die hun  ouders vroeger hadden. N iet alleen ont
breekt de vanzelfsprekendheid van gunstige carrière
perspectieven, ook innerlijke zekerheden hebben het 
laten afweten. In de tw intigste eeuw heeft in een groot 
deel van de wereld het politieke denken de religie 
verdrongen en nu  is de politiek  zelf een karikatuur van 
zichzelf geworden.

Samenleving in beweging
D e w ereld is in beweging. Een beweging die in een 
versnelling lijkt te zijn gekom en. W einig is meer zeker.
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De politieke structuren. De landkaarten van Europa 
zijn de atgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. De oorlog 
die nooit meer gevoerd zou w orden, woedde jarenlang 
daar waar de kinderen van de jaren zestig to t voor kort 
op vakantie gingen. Van m achtsevenw icht is geen 
sprake meer nu die ene overgebleven w ereldm acht zich 
haar p o s itie  en m ogelijkheden begint te realiseren.
Maar ook de sam enleving staat m et stil en veel zeker
heden zijn kom en te vervallen. De vanzelfsprekende 
gunstige carnère-perspectieven ontbreken. D rie kabi
netten Lubbers m et onheilstijdingen en bezuinigingen 
als centrale boodschap hebben de jongeren m urw  
gemaakt en het geloof in een econom ische gezonde 
toekomst, verkregen anders dan op eigen kracht, danig 
ondermiind. En de roep van liberalen om  werk, w erk 
en nog eens werk als zinvolle bestaansvervulling, 
plaatst honderdduizenden w erklozen die wel zouden 
willen maar met kunnen in de kou. O o k  op andere 
vlakken is de innerlijke zekerheid grotendeels verdwe
nen. Na de ontzuiling en het verdw ijnen van religie als 
anker van het leven, is het nu  de beurt aan de politiek. 
Niet langer laat de jongere zich ketenen aan een ideolo
gie als leidraad of, zo je wilt, doctrine. Wie de wille
keurige passant vraagt naar de zin van het leven en 
waar het naar toe m oet m et de wereld, krijgt zelden 
nog een politiek of religieus antw oord. Veel eerder 
wordt gekozen voor onderdelen, voor een pakket op 
maat. Lidm aatschappen die staan voor die issues waar
voor het waard is om voor te strijden. Greenpeace en 
het W NF voor het beter milieu, de ENFB voor de 
fietspaden die m oeten w orden aangelegd en de straat
krant van de junk, om dat ook deze m oet eten. Er 
gloort zowaar hoop, er blijkt betrokkenheid , m aar in 
een andere, nieuwe vorm.

Het is een les van de jaren zestig en zeventig. De ou
ders van nu met idealen van een vrijgevochten sam en
leving, van een maatschappij m et een bloem  uit iedere 
loop van het geweer en kanon, van mensen vol geluk 
en in harmonie. Hoe anders is het beeld nu. Ze hebben 
het niet waar weten te m aken. N iet waar kunnen  
maken. De mens en haar omgeving is daar te w eerbar
stig voor. Maar nu de estafette m oet w orden doorgege
ven rijst de vraag, wat dan wel? En er w ord t gekeken 
naar de jeugd. H et beeld en de signalen w orden niet 
begrepen, de daaruit ontstane gevoelens van onrust 
vertaald naar ledigheid van de huidige generatie jonge
ren. Het is de onzekerheid die als voedingsbodem  
dienst doet. Er is angst over de eigen positie m de 
toekomst, over de toekom st zelf. En hoezeer die angst 
voor het onbekende ook begrijpelijk is, zij is on te
recht. De toekom st zal in goede handen blijken te zijn 
van de jonge generatie van nu. E r is reden voor optim i
sme en zo ervaren de jongeren dat ook. Alleen, de 
samenleving zal niet meer zo zijn, zoals zij lang is ge
weest. Het vergt wederzijds begrip, wederzijdse aanpas
sing.

Een blauw druk, een visie op het leven en de samenle
ving als geheel echter on tbreekt. M et reden. H et zou 
gedateerd aandoen, m et veel m eer waarde hebben dan 
de droom  over het paradijs dat n im m er kwam. De we
reld, en m et haar de sam enleving, is teveel m  beweging. 
E n te snel ook, om  rustig to t overdenking te kom en. 
De richting van ontw ikkelingen is daardoor onduide
lijk, de plaats in de toekom st vaag. En het zal erger 
w orden. De inform atietechnologie zal zorgen voor 
nog snellere com m unicatie, voo r nog m eer ongeorden
de inform atie. H et m ondiale com puternetw erk  In ter
net is nu  reeds de meest anarchistische samenlevings
vorm  die bestaat.

Individuele keuzemogelijkheden
Kijken we naar de sam enleving van de toekom st dan 
zal daarin de keuze-m ogelijkheid die het individu heeft 
centraal blijken te bestaan. De acceptatie van de keuze 
is de slag die politiek  en sam enleving vooralsnog m oe
ten  m aken. H et gaat dan om  aanpassing van de sam en
leving en haar structuren  zodat gemaakte keuzes ook 
daadwerkelijk een plaats vinden en als vanzelfsprekend 
geaccepteerd w orden.

H e t gaat dan om  sam enlevingsvorm en waar mensen 
voor kiezen. H et mag nu ook  allemaal wel, m aar voor
alsnog is de wetgeving gebaseerd op een huwelijks 
sam enzijn tussen m an en vrouw . W orden andere keu
zes gemaakt, dan m oeten drem pels genom en worden 
om  allerhande praktische bezw aren opgelost te zien of 
kom en m oraalridders op de weg. Aanvaarding van 
keuzes in de samenleving m oeten vooralsnog worden 
afgedwongen. Daarm ee is dit geen betoog tegen hei 
gezin en voor losbandigheid. H et tegendeel is waar. 
H et gezin heeft een belangrijke m aatschappelijk func
tie, m aar waar ze al hoeksteen is, dan zijn andere vor
m en op z’n  m inst dragende m uren. En waar verander
ingen op verzet stu itten  van conservatieve fijn-gelovi- 
gen, blijkt dat verzet met zo heel erg nodig m eer te 
zijn. De samenleving is u itstekend in staat zichzelf te 
verzorgen. De groep die van m ening is dat een schei
ding de goede oplossing is bij grote spanningen is de 
afgelopen 4 jaar terug gezakt van 54% to t 45%. En 
rechtvaardiging van een avontuurtje vindt nog slechts 
genade bij 37% van de bevolking. H oopgevende cijfers, 
mits respect voor hen die andere keuzes m aken in 
open- en eerlijkheid binnen de relatie aanwezig is en 
blijft.

M aar het gaat dan ook  om  de keuze softdrugs te ge
bruiken. H et is m et vol te houden  dat softdrugs een zo 
veel groter gevaar voor de volksgezondheid zijn dan 
alcohol en roken. En dit is dan geen ondersteunende 
oproep aan de m ilitante stroom  die uit A m erika lijkt 
over te kom en w aarin sigaretten en drank to t satans- 
m iddelen w orden verheven. Veeleer is het een onder-
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steunm g van de slogan “R oken, dat lossen we samen 
wel op”. Het gevoel onder jongeren als het gaat om  het 
dragen van eigen verantw oordelijkheid kom t hierbij 
tot u itdrukking als het gaat over verzekeringen en 
inrichting van de volksgezondheid.

Een kleiner deel werkt steeds harder om  nog mee te 
kunnen. Steeds m eer vrouw en w erken, de taak in het 
huishouden is gebleven. Al neem t de m an daar een deel 
van over. Ze hebben het beiden veel d rukker gekregen. 
En voor het eerst blijken m annen en vrouw en het nu 
beide ongeveer even druk  te hebben m et de wekelijkse 
verplichten. Z o ’n 55 uur per week. De keuze om  part
tim e te werken en op die m anier andere kw aliteiten in 
het leven te brengen w orden nog steeds m et volledig 
geaccepteerd. W erk, w erk en nog eens w erk is wat de 
klok staat. Alsof geen werk betekent dat er geen sprake 
kan zijn van een zinvolle levensvervulling. H et plaatst 
grote groepen mensen aan de zijlijn van de samenle
ving. Ten onrechte. Zeker als we niet bij m achte zijn 
voor iedereen werk te creëren. Van de arbeidsbureau 
hoeven we weinig te verw achten. D riekw art van de 
werklozen heeft van het arbeidsbureau nog noo it te 
horen gekregen dat er ergens w erk was. T och  blijken 
veel werklozen m et regelmaat van de klok te zijn 
voorzien van een m kom ens-verschaffende bezigheid. 
H et arbeidsbureau blijkt slechts in dertien procent van 
de gevallen waarin vraag en aanbod bij elkaar kom en 
een daadwerkelijke rol te hebben vervuld. De com m er 
ciële bureaus daarentegen doen het veel beter. M ogelijk 
dat zij wel in staat zijn de individuele behoeftes te 
peilen en daar invulling aan te geven. En hoezeer per
soonlijke behoeftes een rol blijken te spelen blijkt wel 
uit het gegeven dat m ogelijkheden to t ontplooiing 
aanzienlijk hoger w ordt aangeslagen dan de hoogte van 
i nkomen dat verdiend w ordt. D at laatste w ord t slechts 
door een kw art van de w erklozen als belangrijk erva
ren. Andere kw aliteiten van het w erk en leven hebben 
de voorkeur.

En zo kan een lange lijst van onderw erpen de revue 
passeren. Kern bij alle onderw erpen zal zijn de m oge
lijkheid van het individu een eigen invulling aan het 
leven te geven in een samenleving die daartoe m axim a
le m ogelijkheden biedt. Veel m ensen zullen m ogelijk 
m oeite hebben met het palet van keuzes. V oor jonge
ren geldt dat m inder. M eer dan ooit hebben zij, in de 
sam enleving die gericht is op het jong zijn, de m oge
lijkheid om te kiezen. Te kiezen voor sporten, oplei
dingen en ga zo m aar door. D esondanks passen veel 
keuzes die later gewild zijn, niet in het samenlevings
verband zoals wij dat nu  kennen.

Afscheid van het enkelvoudige
We zullen dan ook afscheid m oeten nem en van het 
enkelvoudige. Afscheid m oeten nem en van het idee dat 
we één leven leiden op één plaats m et één soort w erk

en één partner m et één familie die we voor de rest van 
ons leven bij ons houden.
We zullen toe m oeten naar een soepele en veelzijdige 
levenshouding. H et is iets wat we m oeten leren. De 
jongere van tegenw oordig is een ’gew one’ burger die 
snuf-snuf overspringt van de ene activiteit naar de 
andere. D at zijn geen geluiden van apathie, doch be
schrijvingen van snelle wisselende werkelijkheden. 
Zelfs de televisie hoeft m et m eer perse die afstompende 
w erking te hebben. De televisie als m oderne boed
dhistische machine om  je even te kunnen  onttrekken 
aan de haast van alle dag. Een m oderne vorm  van 
meditatie. H et is even w ennen. H et vreselijke verslag 
van Joegoslavië mag natuurlijk  nog best indruk maken. 
W aar het om  gaat is de erkenning dat de oorlog daar 
gevoerd werd en niet hier. D at een rituele verontw aar
diging geen betekenis geeft aan het leven hier.

De maatschappelijke betrokkenheid is dan een kwestie 
van betekenis geven aan de toekom st van de gemeen
schap waarin je zelf, op welke wijze ook, een actieve 
rol speelt. De vraag over welke gemeenschap we het 
dan hebben is interessant. We hebben het dan met 
m eer over een etnisch om schreven samenleving. Niet 
m eer over een burgelijke gezinssamenleving met één 
inkom en bijvoorbeeld; daarvoor zijn de 
arbeidsverhoudingen, het relatiepatroon en de gemid
delde levenshouding van de m oderne burger te zeer 
veranderd. We hebben het ook m et m eer over een 
eenvorm ige intellectuele klasse, daarvoor is het studen- 
tenpubhek  te massaal, te divers en te weinig intellectu
eel geworden. W e  hebben het dan over een m ulti
culturele samenleving waarin iedere burger een eigen 
invulling aan het leven geeft, hetgeen vervolgens door 
de samenleving zonder voorbehoud, binnen algemeen 
aanvaarde grenzen, w ord t geaccepteerd en gerespec
teerd.

De toekomst aan de jeugd
Zicht op en begrip van dit toekom stbeeld zou veel 
onbegrip tussen de genoemde generaties m oeten kun
nen wegnemen. Een brug over de generatiekloof kan 
gebouw d w orden. O m  die genoemde spreek
w oordelijke k loof echter te dichten is m eer nodig dan 
zicht en begrip. W ant waarop is het positieve gevoel 
bij genoemde sam enleving dan gebaseerd? M et andere 
w oorden, zijn de jongeren van vandaag in staat een 
verantw oorde samenleving te bouw en volgens ge 
noem d model? H et an tw oord  is volm ondig "ja". Voor
waarde daarbij is dat de jongere geen gevoel van apa
thie heeft, zoals hem  of haar zo vaak w ordt verweten. 
T en  onrechte, zoals ook reeds eerder gesteld is. En er 
zijn voldoende voorbeelden.

A llereerst kan de vrije-tijdsbesteding genoem d worden. 
O vertrokken  w erd gesteld dat de jongere de dagen vult 
m et TM F, soap en sex. T o t op zekere hoogte is dat
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ook waar. M aar het beeld behoeft nuancering. De 
aigelopen jaren is het aantal uren dat televisie w ordt 
gekeken fors toegenom en. Echter, deze trend  kan 
geplaatst w orden in de toenam e van het aantal zenders 
en het aantal uren per dag dat w ordt uitgezonden. Veel 
van de extra gekeken uren blijken te zijn weggehaald 
van slapen. De nachtrust is bekort.
Het fenomeen van cocoonnen, waar eind jaren tachtig 
voor gewaarschuwd werd, b lijkt niet te zijn doorgezet. 
Het aantal huiselijke contacten is inderdaad afgeno
men, maar daar staat weer tegenover dat buitenshuis 
vertoeven fors is toegenom en. Sedert 1990 is de totale 
consumptie met zo ’n 9 procent toegenom en, terwijl 
aan uitstapjes en vakantie zo ’n 11 procent m eer werd 
uitgegeven. H et buitenshuis vertoeven kan nauwelijks 
als verarming w orden aangem erkt, zeker als we ons 
realiseren dat nog steeds zo ’n 20% van de vrije tijd 
wordt besteed aan huiselijke contacten. H et is slechts 
de inhoud en het publiek dat is veranderd.

Ten tweede staat de m aatschappelijke, of politieke, 
betrokkenheid in de belangstelling. De m druk  bestaat 
dat de interesse m politiek is afgenomen. D at is zeker 
waar en geldt in versterkte m ate onder jongeren. Ech
ter, de betrokkenheid voor maatschappelijke issues is 
toegenomen. H et aantal m ensen dat lid is van een 
ideële organisatie zoals Greenpeace of A m nesty In ter
national is de laatste jaren toegenom en to t zo 'n  64% 
van de bevolking. En ook onder jongen is de belang
stelling voor dergelijke organisaties groot. Van desinte
resse in 'politieke' vraagstukken is dan ook geen spra
ke.

Als laatste voorbeeld kan de artikelen-reeks uit de 
Volkskrant van vorig jaar m et als centraal them a jo n g  
genomen w orden. Een zeventiental portre tten  van 
jongeren, later ook in boekvorm  gebundeld, geeft een 
goed beeld van de 'doorsnee' jongeren. D at wil zeggen, 
voor zover 'doorsnee' onder jongeren al bestaat. De 
zeer uiteenlopende portre tten  hebben met elkaar ge
meen dat met zozeer materialism e de drijfveer is, maar 
veelmeer de mogelijkheid om  keuzes te m aken, om  
gelukkig te zijn en vooral om  het eigen leven te leiden 
zoals betrokkenen dat willen leven, met opm erkingen 
als geluk voor zichzelf en de directe omgeving. De 
bereidheid om dingen te laten, kom t in bijna alle in ter
views naar voren, zonder dat daarmee de noodzaak en 
bereidheid to t hard werken om  concrete doelen te 
bereiken waarden veronachtzaam d.

Al met al is er veel hoop voor de toekom st. Is de in 
houd van de toekom stige sam enleving zelfs spannend 
en uitdagend. Vraag is echter hoe to t de m ulti-culturele 
samenleving gekom en m oet w orden, op welke wijze 
van het enkelvoudige afscheid genom en kan worden. 
De politiek is het aangewezen grem ium  om  hier het 
voortouw te nemen, om dat zij als geen ander de inrich

ting van de sam enleving in regels en w etten kan vervat
ten.

Beren op de weg
Paars lijk t op de goede weg, al w ord t een groot aantal 
werkelijke keuzes nog m et gemaakt. Te denken valt 
aan het uitblijven van de legalisering van soft-drugs, 
onder druk  van het buitenland. O f het uitblijven van 
een beslissing over de in richting van het huwelijks 
sam enzijn tussen m ensen van hetzelfde geslacht, we
derom  als angst voor reacties u it het buitenland. Maar 
oo k  kan gedacht w orden aan de inrichting van de 
volksgezondheid die nog niet ver genoeg is gebaseerd 
op eigen verantw oordelijkheid of het sociaal zeker
heidsstelsel. H et basisinkom en als ideaal? M aar eerlijk, 
is eerlijk. In twee jaar paars is m eer gerealiseerd dan de 
12 voorliggende jaren samen. Jaren w aarin ook de 
VVD haar rol heeft gehad.

H oezeer de politiek  ook, door het m aken van waar
achtige keuzes, de sleutel m handen heeft, toch doem t 
een probleem  op. De m ogelijkheden van de politiek 
zijn beperkt. H e t onverm ogen van kam erleden om 
zich los te m aken van de waan van alledag en het korte 
term ijn  denken staat de aanpak van grootse zaken 
stevig m de weg. En als er al ingrijpende maatregelen 
w orden voorgesteld, dan is de vraag waar het 
m aatschappelijk draagvlak is. W aar de m aatschappelij
ke steun voor de politiek is. A llereerst zal de politiek 
dan ook  het vertrouw en m oeten terug w innen van 
haar publiek. Zal haar publiek m oeten inzien dat lid
m aatschap van een pakket van organisaties geen alter
natief is voor politiek denken. De politiek is aan zet, 
zij zal zich m oeten onderscheiden van al die one-issue 
organisaties. Organisaties die een eigen waardevolle 
taak hebben, m aar m et een taak die wezenlijk afwijkt 
van de taak die de politiek heeft. Visie, durf en daad
kracht zijn hierbij de sleutelw oorden.

Een twee probleem  is de eerder genoemde aandacht 
v o o r alles wat jong en cool is. H e t is in om  zo lang 
m ogelijk jong en cool te blijven. O u d  is uit. Met als 
consequentie dat oud zich niet m eer gehoord voelt. 
H et onverm ogen van de ouderen-partijen om  zich 
fatsoenlijk te organiseren en presenteren, mag geen 
excuus zijn voor het geen aandacht schenken aan het 
gevoel van onbehagen dat bij ouderen leeft. Een sa
m enleving w aarin afscheid w ord t genomen van het 
enkelvoudige is ook een sam enleving van de ouderen. 
Zij zullen in het proces van om schakeling betrokken 
m oeten w orden. M et geduld, m aar ook m et zekerheid 
van visie. A lleen w anneer dat gebeurt zal de m ulti
culturele samenleving vorm  kunnen  krijgen waarin 
plaats is voor iedereen èn de keuzes die eenieder voor 
zichzelf m aakt.

Slot
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Het einde van het m illennium  nadert. D it zal niet het 
laatste artikel zi|n dat verschiint over de jeugd, over 
ouderen, over de toekom st. M aar waar een som ber 
beeld bestaat over de jeugd en de toekom st, waar tw ij
fel bestaat of de toekom st bij jongeren wel in goede 
handen is, is dat beeld onterecht. Er is rede voor op ti
misme. De jongeren van nu hebben een beeld van de 
toekom st. Een positief beeld, echter een beeld waarin 
de samenleving van m orgen fors afwijkt van de m aat
schappij van vandaag. Een m aatschappij waarin ruim te 
is voor het individu en de keuzes die hij m aakt. Een

maatschappij waarin acceptatie bestaat voor de uiteen
lopende keuzes die gem aakt kunnen  worden. Een 
m aatschappij waarin afscheid is genom en van hel 
enkelvoudige.

F ra n k  va n  D alen  is vo o rm a lig  v ice -vo o rzitte r  van  de 
J O V D  en vo o rm a lig  hoo fdredacteur va n  LEF. O p dit 
m o m e n t  is hij l id  v a n  de partijcom m issie  voor onderwijs 
en c u ltu u r  va n  de W D .  D i t  a r tik e l is op persoonlijke titel 
geschreven.

Jongeren in de knel!
Hans Tams

H et debat over de toekom st van de verzorgingsstaat is uiterst actueel. N iet alleen in de politiek, m aar ook in de 
samenleving als geheel w ord t de discussie gevoerd. H et raakt im m ers iedereen.

De laatste jaren hebben zich internationaal een aantal 
opvallende ontw ikkelingen voor gedaan. H et einde 
van de Koude O orlog heeft het failliet van het com m u
nisme aangetoond. D o o r de samenvoeging van de 
beide Duitslanden is er een m achtsblok van betekenis 
ontstaan. D it heeft rechtstreekse gevolgen gehad voor 
de relaties van allerlei landen onderling. H et on tbreken  
van een gemeenschappelijk Europees beleid in kwesties 
zoals in het voorm alig Joegoslavië, m aakt duidelijk dat 
eigenbelang nog steeds een belangrijke drijfveer is. Een 
uiterst m erkwaardig verschijnsel is het on tbreken van 
visie bij veel politici. In D uitsland m oet een 
C D U /F D P  regering sam enw erken m et een 'vijandig' 
parlem ent, in Am erika heeft C lin ton  m et dezelfde 
situatie te m aken. H et b lijkt m de prak tijk  zonder al te 
grote problem en mogelijk. Zelfs in de recente verkie
zingsstrijd is het voor een Europeaan m oeilijk om  de 
verschillen tussen C lin ton  en D ole helder te krijgen.

O ok  m eigen land ontb reken  de echte alternatieven. 
Alleen de partijen links en rechts op het politieke 
spectrum  slagen erin zich te profileren. H et on tbreken  
van de oppositierol van het C D A  kan en mag niet 
alleen op het conto  van H eerm a c.s. w orden geschre
ven. O o k  de PvdA kam pt m et een identiteitscrisis. 
Thijs W öltgens, een van de laatste sociaal-democraten, 
stond lange tijd alleen in zijn roep om  een nieuw  be
ginselprogramma. Eind augustus kreeg hij steun van 
Jacques Wallage die, m et een beroep op de sterk veran
derende samenleving, inziet dat 'paars' de identiteit van 
de politieke partijen sterk heeft vervaagd.

Globalisering
D it hele proces staat uiteraard m et op zichzelf. V oor 
politieke partijen w ordt het steeds m oeihjker zich te

profileren. Allerlei items die voorheen to t de verant
w oordelijkheid van de politiek  behoorden, worden 
beoordeeld door andere instanties. Bevoegdheden 
w orden door Brussel overgenom en, of de richtlijnen 
die opgelegd zijn, beperken de speelruim te. De criteria 
voor deelname aan de Europese M onetaire Unie is 
daarvan een duidelijk voorbeeld. O o k  de centrale 
banken hebben een niet te onderschatten  invloed. Ze 
stellen bij voorkeur h un  beleid onafhankelijk  van de 
politiek  vast. De vraag is dan ook reëel in hoeverre het 
m onetaire beleid, de belastingdruk en de schuldenlast 
nog daadwerkelijk door de politieke partijen beïnvloed 
kunnen  w orden.

O p  nationaal niveau vindt de gedachte van de m arkt
w erking steeds m eer aanhang. Gepleit w ordt voor een 
m inistelsel van sociale zekerheid m et daar bovenop 
vrijwillige verzekeringen op basis van het m arktprinci
pe. D o o r de privatisering van de sociale verzekeringen 
m oet het beslag dat gelegd w ordt op de sociale voor
zieningen afnemen. M ensen m oeten voor zichzelf gaan 
zorgen! Naast de sociale zekerheid zijn zaken te noe
m en op het gebied van de gezondheidszorg, de media 
en het onderwijs.

Liberalisme
Prof. dr. C ouw enberg van de Erasm usuniversiteit heeft 
in het boek 'N ationaliteit en nationalism e' het uit
gangspunt van het hedendaags liberalisme helder ver
woord: H et liberalisme stelt als ideologische inspiratie
b ro n  van de liberale dem ocratie het zelfregulerend 
verm ogen van de sam enleving via het m arktm echani
sme voorop. H et socialisme w ordt door velen als afge
daan beschouwd. D aarvoor in de plaats kom t het 
'zelfregulerend verm ogen van de samenleving'. Geen
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overheidsbemoeienis meer, de sam enleving regelt het 
zeil. Principes als rechtvaardigheid zijn m et m eer in 
tel, het m arktm echanism e is de stuwende kracht. G ou
wen berg gaat zelfs zover dat hij het liberale vertrou
wen m de m arkt een geloof noem t. De inspiratiebron 
van het liberalisme ligt m de m arkt, het geloof is dan 
de heilzame w erking van het kapitalisme.

Tweedeling
Inmiddels w ordt onze samenleving geconfronteerd met 
de gevolgen van het 'liberale m arktgeloof'. De inko
mensverschillen zijn de laatste jaren fors gestegen. 
Naast allerlei ingrepen in de sociale zekerheid is er fors 
gesnoeid in de hoogte van allerlei uitkeringen. Ik noem  
slechts de verlaging van de kinderbijslag en de wijzigin
gen op het gebied van de studiefinanciering. In de eind 
1995 door m inister M elkert opgestelde A rm oedenota 
wordt gesteld dat plm . 830.000 huishoudens in  ons 
land m oeten rondkom en m et een inkom en ter hoogte 
van het sociaal m inim um . Z o ’n 500.000 huishoudens 
ontvangen een bijstandsuitkering, het restant ontvangt 
een uitkering op m inim um niveau of w erkt tegen het 
minimumloon. Maar liefst 30% ontving m 1994 al vijf 
/aar o f  langer een uitkering. Deze groep, die vnl. be
staat uit ouderen, laag-opgeleiden of een-ouder gezin
nen, loopt een grote kans financieel in de problem en te 
komen.

Op vele m anieren w ordt duidelijk dat er in onze sa
menleving een tweedeling is ontstaan. Tegenover de 
burgers die centraal staan in de A rm oedenota staan zij 
die optimaal gebruik m aken van de kansen die de 
liberale wereldm arkt hen biedt. Een verhuizing naar 
België is mets bijzonders meer, M onaco is nog iets 
exclusiever. Bedrijfswinsten doorsluizen door gebruik 
te maken van fiscale constructies naar al dan niet be
vriende eilanden behoort ook  to t de m ogelijkheden.

Verharding
lt\ haar beleidsnotitie 'In de juiste verhouding' schrijft 
minister Sorgdrager dat de bouw  van m eer cellen geen 
adequaat antw oord is op de stijgende crim inaliteit en 
de 'verharding van de sam enleving'. Een frappante 
onderbouwing geeft de colum nist H ofland in het N R C  
(10-7-96): 'De verharding bestaat uit dat niet te 
beschrijven van alles en nog wat. W aartoe behoren de 
vuiligheidjes op de voetbalvelden, gebarentaal in het 
verkeer, kooivechten in Em m en, platheden op de 
televisie, ellebogenwerk en slidings in het openbare 
leven, de daklozen en de bedelaars, besm uikte bevorde
ring van prostitutie op advertentiepagina's van dagbla
den, en vrees ik, de talrijke onbarm hartigheden die to t 
de zeden en gewoonten van de vrije m ark t behoren. 
Het is een kleine opsom m ing; em pirie zonder m orali
stische bedoelingen'. De opsom m ing is inmiddels 
alweer te actualiseren: het Belgische zedendrama, de 
wijdvertakte pornohandel, de tragische dood van een

26-jarige A m sterdam m er die letterlijk doodgetrapt 
w erd toen  hij een bedreigde voorbijganger te hulp 
schoot.

Oorzaak
T och is m erkbaar in  de breedte van de samenleving dat 
m en zich zorgen m aakt over de richting waarin de 
samenleving zich beweegt. In het onderwijs kwam  
recent een waarden- en norm endebat op gang. Een op 
zijn m inst verbazende ontw ikkeling. Begin dit jaar 
w erd er in de Rode H oed gediscussieerd over 'de sa
m enleving in on tb inding '. Een them a wat zich bij 
uitstek leent voor een bijeenkom st van een christelijke 
partij. N u  waren het de sociaal-dem ocraten die zich 
m et dit them a bezig hielden! De feministe D orien 
Pessers sprak haar zorg uit over de 'am erikanisering 
van de nederlandse zorgcultuur, waar vanouds christe
lijke en socialistische waarden een centrale rol hebben 
gespeeld'. A ansluitend op de door Frits Bolkestein 
geuitte gedachte dat er m eer aandacht m oet kom en 
v o o r w aarden en norm en  in onze samenleving heeft de 
liberale Telderstichting het rapport Tussen v r ijb lijv e n d 
he id  en p a te rn a lism e  gepresenteerd.

H e t zal duidelijk zijn dat de SGP-jongeren deze pogin
gen waarderen. W e kunnen  er eenvoudigweg niet m eer 
om heen! O ns inziens is de m aterie zo com plex dat een 
totaal-aanpak de enig juiste oplossing is. De problem en 
w orden in zijn algem eenheid nog steeds onderschat. 
Wij zijn het dan ook volledig eens m et H irsch Ballin 
die betoogd heeft dat 'de staat van N ederland om m e
keer behoeft'. Terecht heeft hij gewaarschuwd voor 
een samenleving waarin saam horigheid, verantw oorde
lijkheid en m oraal on tb reken , als gevolg van de toege
nom en individualisering.

De oplossing van de problem en begint naar m ijn stelli
ge overtuiging m et de constatering dat de mens met 
zonder G od kan leven. Zolang we niet durven erken
nen dat de zonden in onze m aatschappij in feite de 
problem en veroorzaken zijn alle goedbedoelde oplos
singen to t m islukken gedoemd. We blijven dan uitgaan 
van een positief mensbeeld, en vergeten de Bijbelse 
boodschap dat 'de mens geneigd is to t het kwaad'. 
Terw ijl we de juistheid van deze Bijbelse stelling dage
lijks op alle m ogelijke m anieren kunnen  zien en horen.

Oplossingen
De SGP-jongeren zijn van m ening dat de overheid in 
zijn algemeenheid te weinig oog heeft voor de positie 
van jongeren. O ns inziens zou er Kam erbreed gewerkt 
m oeten w orden aan oplossingen die jongeren weer 
toekom stperspectief kunnen  bieden. C oncreet denken 
we aan de volgende punten:

In sectoren waar de w erkdruk  het grootst is (bijv. 
verpleging, verzorging en onderwijs) m oeten meer 
arbeidsplaatsen gecreëerd w orden. D it vergroot de
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arbeidsvreugde van jongeren en kom t de werkgele
genheid ten goede.
U iterst kritisch volgen van de recente veranderin
gen in het voorgezet onderwijs. De m am m oet
scholen die ontstaan zijn door allerlei fusies gaan 
ten koste van de aandacht voor de leerlingen. D aar
naast staat de kwaliteit van het onderwijs onder 
druk. De SGP pleit voor het uitkristalliseren van 
alle doorgevoerde wijzigingen, en te stoppen m et 
het invoeren van allerlei nieuwe vondsten.
De eisen die het bedrijfsleven stelt aan nieuwe 
w erknem ers en de invulling van de huidige be
roepsopleidingen m oeten beter op elkaar afgestemd 
worden.
De hoogte van de studiefinanciering en het college
geld dient m eer afgestemd te w orden m et de hoog
te van het inkom en van de ouders. Studie dreigt 
voorbehouden aan jongeren uit bepaalde milieus. 
De overheid m oet hier sturend optreden, de talen
ten van jongeren gaan anders verloren. O o k  ouders 
die uit bepaalde m otieven gekozen hebben voor 
één inkom en m oeten een bescherm de status krij
gen.
De recente discussie over de w aarden en norm en in 
het onderwijs m oet gestim uleerd w orden door de 
overheid. D it m oet door hier tijdens de lesuren 
nadrukkelijk aandacht aan te geven in de richting 
van de jongeren geconcretiseerd w orden.
Het terugdraaien van de bezuinigingen op het 
gebied van de sociale w erkvoorziening. Kansarme 
jongeren vallen definitief 'u it de boot' door de 
noodzaak van efficiencyverbetering bij de sociale 
w erkvoorzieningen.
M eer financiële middelen en aandacht voor de 
begeleiding van jongeren die in aanraking met 
justitie zijn geweest. Al te vaak valt de jongere na 
het uitzitten van de straf terug in het crim inele

circuit. De breedte van het probleem veld over
ziend pleiten de SGP-jongeren voor een brede 
maatschappelijke discussie over de toekom st van 
jongeren op weg naar de 21e eeuw.

Overheid
N aast een Kam erbrede discussie over de positie van 
jongeren m oet de overheid zich bezinnen op haar taak 
m de samenleving. H et zal duidelijk zijn dat de SGP 
een pertinente tegenstander is van het liberale denken 
dat u itm ondt in 'ieder voor zich'. Juist nu er zoveel 
problem en m  onze samenleving zijn die ook de jonge
ren aangaan m oet de overheid een sturende functie 
hebben. D at aspect w ord t in de huidige paarse coalitie 
volledig gemist. Bij vragen in die richting w ordt er m 
de Kam er regelmatig on tkend  dat de overheid een taak 
heeft om  sturend op te treden. M en lijkt vuurbang 
voor het stempel van het moralism e. D at past tenslotte 
met bij de m oderne, geëmancipeerde, individueel mge- 
stelde burger. U iteindelijk gaat deze houding ten koste 
van de leefbaarheid van de samenleving. D aarom  is de 
SGP een radicale partij. Zij staat voor radicale vernieu
wing en doorbraak. SG P'ers zien het als hun taak te 
wijzen op de vastheid van echte christelijke politiek. 
D at is m eer dan zich geïnspireerd voelen door het 
Evangelie. D at is G od erkennen als de Schepper van 
hem el en aarde. Hij regeert, het regeeram bt van de 
overheid is een afgeleide daarvan. D at leidt tot een 
dynam ische, m aar ook  to t een duidelijke stellmgname 
in de politiek. De samenleving inrichten naar de nor
m en die het W oord van G od aangeeft. D at is en bluft 
het ideaal, ook al liggen ideaal en werkelijkheid ver uit 
elkaar.

H a n s T am s is v o o rz itte r  v a n  de SG P- 
jongerenorganisatie.
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Jongeren in een complexe samenleving
Inge Hagens 

■'Ik.
Ik ben een p iepk le in  stukje  v a n  het w o n d e r  
en boven m ijn  p e t gaat zo  veel m eer  d a n  er o n d e r ."1

Inleiding
Belangrijk voordat je wat ku n t gaan zeggen over jonge
ren, is om te bepalen welke m ensen behoren to t de 
categorie ‘jongeren’. Jongeren zijn m ensen die zich qua 
leeftijd onderscheiden van bijvoorbeeld kinderen, 
volwassenen en ouderen. Jongeren vallen in de leeftijd 
tussen vijftien en vijfentw intig jaar, en zijn daarmee 
onderdeel van de groep jeugdigen (0-25-jangen). T och 
is het niet zo, dat elke cu ltuur een groep jongeren 
kent, zoals wij die kennen. Deze leeftijdsgroep met 
hun specifieke eigenschappen is een gevolg van onze 
typisch westerse cultuur.

De groep jongeren is een brede groep, waarin veel 
verschillende soorten m ensen zitten. N iet eens zozeer 
doordat alle mensen verschillen van elkaar, m aar door 
dat iemand van vijitien heel anders in het leven staat 
dan iemand van vijfentwintig. Een vijftienjarige is 
bezig met heel andere dingen (een opleiding, de eerste 
relaties, enzovoorts) terw ijl bijvoorbeeld een vijfen
twintigjarige bezig is met heel andere dingen (het zoe
ken naar werk of het werken zelf, plannen m aken 
voor de toekom st enzovoorts). Tegelijkertijd heeft 
deze groep te m aken met een overheidsbeleid waarin 
jongeren op verschillende leeftijden als volwassen 
worden aangem erkt en waarin voor elke leeftijd ver
schillende rechten en plichten gelden: vanaf je vijftien
de mag je gaan w erken, to t je zestiende heb je een 
onderwijsplicht, vanaf je achttiende mag je stemmen, 
iip te eenentw intigste w ordt je econom isch onafhanke
lijk van je ouders en ga zo m aar door.

Wat zijn dingen die jongeren bezig houden? D oor 
het grote leeftijdsverschil tussen leden van deze groep, 
zijn er veel dingen die jongeren bezig houden. Zo zijn 
jongeren bezig m et onderwijs, werk, huisvesting, ge
zondheidszorg, m ilieu en m et de iedereen wel bekende 
levensvragen. D it is allemaal niks nieuws, alle genera
ties hebben zich daarm ee bezig gehouden en toch 
blijkt in de jaren negentig dat het voor jongeren een 
steeds zwaardere opgave w ordt om  volwassen te w or
den, om door deze ‘rite de passage’ te groeien. Een 
steeds com plexere samenleving, waarin van iedereen 
steeds m eer gevraagd w ordt, m aakt het voor de jonge
ren nog m oeilijker om  hun eigen weg uit te stippelen 
en hun eigen keuzen te m aken. E r zijn steeds m eer 
problemen door de vergrijzing van de samenleving, het

1 Herm ans, T oon . G eluk. Som ething Else b.v.

m ilieu is zo vervuild dat de toekom stige generaties daar 
een zw are kluif aan zullen krijgen, de zekerheid van 
een ‘relatie voor het leven’ b lijkt niet m eer te bestaan. 
Alles in de samenleving van de jaren negentig m oet 
sneller en goedkoper. Jongeren krijgen daarmee te 
m aken. De vrijheden die in de jaren zestig zo zwaar 
zijn bevochten door de volwassenen van nu  (de jonge
ren van toen), blijken de onzekerheid  over de toe
kom st voor de jongeren van nu  te vergroten. W aar 
m oet het heen? W aar zou het heen moeten?

Het overheidsbeleid ten aanzien van jongeren
"W ie  de m a ch t heeft, is de baas. W ie  heeft b ij jo u  in  de 

groep de m eeste m ach t, d e n k  je? D e  sterkste jongen, m is 
schien?  Zo eentje d ie  m eteen  b eg in t te slaan als je m e t doet 
w a t h ij w il. O f  het knapste  meisje, zo  eentje d ie  a ltijd  het 
hoogste w o o rd  heeft en op a n d eren  a f  geeft. O f  is het m is 
schien ie m a n d  d ie a lti jd  veel ge ld  heeft o m  snoep te kopen  
vo o r  v r ien d en  en v r ie n d in n e n ? "" L

En wat doet de overheid? De verschillende ministeries 
m aken allen hun  eigen beleid. Beleid dat ook de groep 
jongeren raakt. Beleid dat niet op elkaar w ordt afge
stem d. Beleid waarbij w etten  to t stand kom en die 
elkaar soms zelfs bijna tegenw erken. Zo is volgens de 
w et de N ederlandse burger bij het bereiken van de 18- 
jarige leeftijd volwassen. Vanaf dan is m en actief kies
gerechtigd en heeft m en alle verplichtingen die volwas
sen burgers in N ederland hebben. O o k  kan men geko
zen w orden in een volksvertegenw oordigend orgaan 
(passief kiesrecht). D esondanks w orden jongeren met 
op 18e, m aar bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar 
als financieel zelfstandig beschouwd. T o t dan zijn hun 
ouders nog onderhoudsplichtig. D it feit w erkt in vele 
wettelijke regelingen door. H et w ord t nog ingewikkel
der: vanaf 23 jaar zijn jongeren volwassen in de zin van 
het bereiken van het ‘norm ale’ m inim um loon. D aar
voor w ordt gesproken van het m inim um jeugdloon.

Een ander voorbeeld. H et kabinet dat nu onder 
leiding van K ok haar beleid m aakt, heeft het m haar 
regeringsbeleid am per over jongeren. Bij hun ‘Keuzen 
voor de toekom st’ w ord t slechts geconstateerd dat er 
veel jongeren zijn die problem en hebben en dat daar 
wat aan gedaan m oet w orden. Leggen we daar de 
‘H oofdpun ten  van het Regeringsbeleid 1996’ naast, 
dan blijkt het zw aartepunt van het beleid te liggen bij 
het bestrijden van de jeugdcrim inaliteit. Maar is dit

zLier, B. van (1994). H et pohtiek-boek. Amsterdam: 
Uitgeverij Ploegsma, Stichting Burgerschapskunde, 
(pag. 8)
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werkelijk alles wat de overheid zou m oeten doen voor 
de groep jongeren? Nee, natuurlijk  w ordt er volop 
gewerkt aan het 'verslechteren’ van het onderwijs en 
het onderwijsstelsel. E r w orden steeds hogere eisen 
gesteld aan wat bereikt m oet w orden in het onderwijs. 
Er w ordt van jongeren verw acht dat ze m eer leren in 
net zo veel tijd, waarbij de om standigheden alsmaar 
slechter worden: grotere klassen bijvoorbeeld, waarin 
de individuele leerling verw ordt to t een num m er. Of, 
bij cie oudere onderwijs-bezoekende groep, je steeds 
m inder geld krijgt (steeds lagere beurs), steeds m inder 
studietijd krijgt, m aar intussen wel m oet zorgen dat je
c.v. gevulder raakt, anders kun je het na je opleiding 
wel vergeten om  een baan te vinden.

Daarnaast blijkt de samenleving steeds individuah- 
stischer te w orden. Een, in principe, goede on tw ikke
ling, maar met als gevolg dat je er als jongere vroeger 
'alleen’ voor kom t te staan. O uders geven h un  kinde
ren de vrijheid, m aar blijken vaak m et tegelijkertijd 
aan te kunnen  geven wat ze met die vrijheid m oeten en 
kunnen doen. De overheid grijpt intussen in in de 
‘vrijheid’ van ouders om  hun kinderen op te voeden 
zoals zij denken dat het m oet. “M ensen d ie  h u n  k in d e 
ren opvoeden, m oeten  ook het gezag hebben o m  hen te 
leiden. D e staa t k a n  m e t  anders dan  r iva liseren d  gezag de  
gro n d  inboren , om .dat hij (terecht) w a n tro u w e n  koestert 
tegenover elke andere u itin g  v a n  gezag d a n  he t zijne. 
G ezin n en  hebben v a a k  v a n  h u n  m a c h t m isb ru ik  ge 
m a a kt, dus bestaat er een sterke ne ig in g  d ie m a ch t te 
k o rtw ieken . M aar als ouders o f  voogden  ervan  w orden  
w eerhouden  op h u n  eigen m a n ie r  m e t k in d e re n  om  te 
gaan, hoe verkeerd  d ie in  de ogen v a n  w aarnem ers ook  
m ag zijn , k u n n e n  ze h u n  ve ra n tw o o rd e lijk h e id  m e t  
serieus nem en  en zu llen  ze  d ie  k in d e re n  gaan verw a a rlo 
zen. D e last va n  het grootbrengen  v a n  k in d e re n  k a n  
w orden  gedeeld, m a a r  d a t geld  m e t  vo o r  de  v e ra n tw o o r
delijkheid . P olitic i m oeten  zich  gaan realiseren d a t h u n  
p ro g ra m m a  m e t  vo o r  het g ezin  de k r itie k e  fa c to r  is, m a a r  
de respons va n  het g ezin  op d a t p ro g ra m m a . P ersoonlijke  
op va ttin g en  en keuzes z i jn  v a n  cruciaal belang en d a t is 
de reden w a a ro m  bepaalde p r o g ra m m a ’s in  de ene ge
m eenschap w e l en de andere  m e t  w erken . S o m m ig en  
zu lle n  de hu lp  v a n  de staa t b en u tten , an d eren  m et. ”J 
H ierdoor on tstaan  grote verschillen  en k u n  je  v a n  jo n g e 
ren m e t m eer verw ach ten  d a t ze  v e r tro u w e n  hebben in  
'd e p o litie k ’ en in  de toekom st...

Moeilijkheden waar jongeren mee te maken hebben
“W ist je  ‘t al. D e  aarde is rond , en d ra a it heel la n g za a m  
om  haar eigen as.
T erw ijl ik  a ltijd  heb gedacht d a t z i j  ‘n  p la tte  sc h ijf die

' S o m m erv ille , C. John  (1982), G eschiedenis v a n  he t k in d . 
D e schokkende geschiedenis v a n  de w ijze  w aarop  k in d eren  
sinds de vroegste tijden  z i jn  opgevoed, o n d erw ezen , behan
deld  en m ishandeld . H o u ten : U n ieboek  b.v . (p.215)

ergens oph ield  was.
W ist je ‘t a l 1 + 1 = 2. D a t leer je in  de eerste klas da t tw ijfel 
groeit
als je  gro ter w o rd t to t je w eet d a t het 3 o f  zelfs iets anders 
was.
E r  is genoeg om  je  o ver  te verbazen , genoeg om  over ver
w o n d e rd  te z ijn .
Z o  k a n  ik  zo m a a r  m e t  geloven , d a t jij het couplet ben t en 
ook nog het re fre in .,yl

Jongeren in de jaren negentig hebben te m aken met 
onzekerheden die voorheen nog nooit zo sterk aanwe
zig waren. H et m ilieu is er slechter aan toe dan ooit en 
het ziet er naar uit dat dat alleen nog m aar erger wordt. 
De arbeidsm arkt biedt geen perspectief nadat je je door 
je studie heen hebt geploeterd. E r w ordt een steeds 
grotere psychische druk  gelegd op jongeren om  Vnvc\ 
eigen leven te gaan leiden: onder het m o tto  'to en  wn 
jullie leeftijd hadden, vochten we voor al die dingen 
waar jij nu  van profiteert: al die vrijheden, dat onder
wijs enzovoorts’. O p jezelf w onen  blijk t door ouders 
gezien te w orden als een belangrijke stap in je on tw ik
keling en die kun  je m et vroeg genoeg zetten, maar 
intussen is het m et de huisvesting voor m ensen met 
lage inkom ens (en daarm ee dus ook  voor jongeren) bar 
slecht gesteld. “T egelijkertijd  b e te k e n t de jeugdcu ltuur  
een gew eldige m a rk t. D e  sm a a k  en de stijl d ie  ha a r k e n 
m erken , u ite n  zich  m e t  a lleen  in  m e t-eco n o m isch  gedrag, 
m a a r ook in  belangrijke  m a te  in  c o n su m p tiep a tro n en . Er 
z i jn  grote za ke lijke  belangen  g e m o e id  m e t he t lanceren  
v a n  k led in g  en too i vo o r  jon g eren , v a n  jo n g eren m u ziek  
en haar v a a k  bu itensporig  d u re  technische u itru s tin g , van  
jo n g e re n k u n s t en, a llich t, v a n  de drugs d ie  in  de jeugdcul
tu u r  w ord en  geconsum eerd.

D e  sa m en lev in g  in  de jaren neg en tig  is een hecti
sche sam en lev ing : de presta tie- en w e r k d r u k  w orden  
opgevoerd. E en  baan is geen baan  v o o r  he t leven , m a a r  is 
nog  m a a r een co n tra c t v o o r  een jaar, m e t een proeftijd  
w a a r in  er v a n  je ve rw a c h t w o rd t d a t  je je z u l t  bew ijzen , 
anders staa t er w el ie m a n d  anders k la a r  v o o r  d ie  baan. 
A lle s  m o e t sneller, w a n t  t i jd  is geld. N ie ts  is m eer  v o o r  het 
leven. M aar d a t ‘sne ller’ en ‘m e ts  is v o o r  het leven  ’ w erkt 
ook d o o r in  de relaties tussen m ensen , f e  v r ie n d e n  wisselen 
in  hoog tem po, een v r ie n d  o f v r ie n d in  w o rd t snel ingew is
seld  vo o r  een andere  als er p ro b le m e n  z ijn . H e t aanta l 
echtscheidingen n e e m t nog  steeds toe, he t a a n ta l relaties 
d a t ie m a n d  aangaa t groe it en ‘de w a r e ’ is m e t  m eer  het
geen gezocht w o rd t, w a n t  d ie  bestaat toch m e t. Nee, jonge
ren va llen  tussen de w a l en het schip, tussen de vrijheid  
o m  z e l f  te v in d e n  w a t je  w ild e  v in d e n  (in  w erk , in  rela
ties, in  alles) en tussen zo vee l v r ijh e id  d a t je m e t  m eer weet

4 M eeuw is, G uus & V a g a n t (1996). V erbazing . W illem  
v a n  Sch ijndel E n te r ta in m e n t B .v.
’ Berger, P.L. en B. Berger (1972). Sociologie. E en  biografi
sche opzet. Baarn: A m b o b o e k e n . (p.194)
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waar je het m o e t zoeken  en w a n n e e r  er een e inde  is geko
men aan je  zoektocht.

W aar er ‘v ro eg er’ nog h o u va st te v in d e n  w as in  
een instelling als de kerk , d ie  stelde kaders w a a rb in n e n  je  
moest b lijven  en daar ko n  je  terecht als je  er m e t u it  
kwam, zo heeft de jongere va n  tegenw oord ig  geen ‘th u is
haven’ meer. D e in d iv id u a lise r in g  is doorgeslagen, en  
intussen is er n iks  vo o r  in  de p laa ts gekom en . Ik  d e n k  d a t  
dat een probleem  is, w a a r  m a a r  m o e ilijk  w a t aan  te doen  
is, maar w el degelijk reken in g  m ee m o e t w orden  gehou
den in het beleid in  he t a lgem een en ze k e r  in  het beleid ten  
aanzien van  jongeren.

Oplossing???
“Keesje v iert v a k a n tie  hij z ijn  ta n te  in  Maasbree. H ij gaat 
helpen bij het hooien en het voeren  v a n  het vee. H e t is w a t  
voor zo  'n stadse k n u l  v a n  a m p er  15 jaar. H ij za l hel snel 

begrijpen: het w e rk  op het la n d  k o m t m e t snel k laar! E n  
ujn jeugd is v e rd w e n e n , oh w a t gaat het leven  vlug. A ls  
kind ging hij hene, als een m a n  k o m t  hij terug!” "

Om wat te kunnen  doen aan al die regeltjes en (be- 
lenls)plannen die langs elkaar heen lopen, m oet er 
meer sam enhangende wetgeving kom en op het gebied 
van het jeugdbeleid. D aarnaast m oet er m eer rekening 
worden gehouden m et de situatie van de jongeren nu, 
m plaats van met de ideeën die de jongeren van de 
jaren zestig, die nu  aan de m acht zijn, hadden. H et 
beeld dat politici van nu  hebben over de jongeren van 
nu, is een beeld wat vaak m et klopt: teveel w ordt er 
voortgeborduurd op een ideaal beeld. N atuurlijk , er is 
veel bereikt, m aar dat wil m et zeggen dat een beleid 
dus met m eer nodig is. Integendeel. Al het beleid dat 
door de verschillende m inisteries w ordt ontw ikkeld 
zou nu, m eer dan ooit, op elkaar afgestemd m oeten 
worden: “E r is een sterke  behoefte aan  een m eer sa m en 
hangende w e tg ev in g  op het gebied  v a n  jeugdbeleid. A ls  
basisnorm m o e t g ehan teerd  w o rd en  de vera n tw o o rd e lijk 
heid van  ouders m e t als a a n v u llin g  enkele concrete rech
ten van jongeren. T o t deze  rechten m oeten  in  ieder geva l 
behoren: vrije  keu ze  v a n  vervo lgonderw ijs , vrije  keuze  
van beroep en b e trekk in g , vrije  keu ze  va n  relatie en rela
tievorm v a n a f  14 jaar en he t recht zich  to t een m aatschap
pelijk hu lpverlener te w enden . ”7

Een m o g e lijkh e id  d ie  deze a fs te m m in g  in  a l het 
beleid ten a a n zien  v a n  jon g eren  (en k in d eren ) bew erkstel
ligd is het instellen  v a n  een Staatssecretaris Jeugdbeleid. 
Deze zou als ‘p ro je c t’ een goed  jeugdbeleid  k u n n e n  o n t
wikkelen, w aarb ij de v e rk o k e r in g  d ie n u  bestaat doorbro
ken kan w orden. W a n n eer  a m b ten a ren  gew oon z ijn  om

" Pater M oeskrocn (1994). P a ter M oeskroen steelt de show ! 
Polydor B.v.

Jonge D em ocra ten  (nov. 1995). P o litieke  p ro g ra m m a  
van de jonge D em ocra ten . D en  H aag: jonge D em ocra ten  
(p.10). '

m e t andere  (be trokken ) m in is te r ie s  te overleggen, is het 
h a n d h a ven  v a n  een staatssecretaris w aarsch ijn lijk  overbo
d ig  gew orden , m a a r  is w e l b ere ik t d a t  er geen naast el
kaar, o f  zelfs e lka a r tegenw erkende, m aatregelen  en w e t
ten w ord en  ingesteld.

Conclusie
“E en k in d , een k in d  is zo vee l m eer
dan  een a anstaande  d a m e  o f  een aan sta a n d e  heer.
W ie m e t  m  een k in d  h e t w o n d e r  z ie t , 
die snap t he t hele liedje m et.

O m  de individualisering in de maatschappij te bevorde
ren zijn de Jonge D em ocraten tegen m aatregelen die 
jongeren vanaf 18 jaar belem m eren om  zelfstandig 
kunnen  voorzien in hun  levensonderhoud. De Jonge 
D em ocraten zijn dan ook  tegen afschaffing van de 
bijstand voor jongeren to t 21 jaar en voor een redelijk 
bijstandsniveau voor jongeren tussen de 21 en 27 jaar. 
D aarnaast m oet voor alle studerende jongeren gelden 
dat zij recht hebben op studiefinanciering waarbij geldt 
dat ze in principe onafhankelijk  van hun  ouders m oe
ten  kunnen  zijn. De onafhankelijkheid van anderen 
die iedereen wenst te hebben, zeker op het financiële 
gebied, geldt zeker voor jongeren. “K in d eren  hebben  
r u im te  n o d ig  o m  te k u n n e n  opgroeien. O verd reven  a a n 
d a ch t k a n  b ijna  n e t zo  erg z i jn  als verw aarlo zing . E v e n 
m in  hoeven  w e h u n  een bestaan zo n d e r  spann ingen  te 
geven . E n ige strijd  sch ijn t v o o r  een vo lledige o n tw ik k e 
lin g  n o d ig  te z ijn . W e m o e ten  p roberen  ons m e t  door een 
a fw ijk e n d e  m e n in g  o f  zelfs o n d a n k b a a rh e id  te la ten  o n t
m oed igen . W e hebben im m ers  nog  steeds de p lich t onze  
k in d e re n  te leren w a t w e  w eten , evenals z ij  het recht 
hebben d a t te bestrijden. ” *
Belangrijk, denk ik, is om  naast het stim uleren van de 
individualisering ook oog te krijgen voor de proble
m en die kunnen  ontstaan als gevolg van die individua
lisering. De groeiende eenzaam heid en onzekerheid ten 
aanzien van de toekom st onder jongeren is iets waar 
wel degelijk aan gedacht m oet w orden. N atuurlijk  kun 
je jongeren vrij laten om  hun  eigen leven te bepalen, 
m aar het hoeft helemaal niet slecht te zijn om  jongeren 
(en m ensen in het algemeen) hulp  te bieden, zelfs als 
het zoiets is als de kerk. Zo blijkt dat bijvoorbeeld de 
populariteit van een organisatie als scouting toeneem t, 
om dat het weer een m ogelijkheid biedt aan kinderen 
en jongeren om  bij een groep te horen? En is het zo 
fout dat er m ensen zijn die bij een groep willen horen. 
N ee, volgens mij niet. Ik denk zelfs dat een menselijke 
eigenschap is die m et m inder w aard is dan de behoefte

s H erm a n s, Toon. G eluk. S o m e th in g  Else b. v.
L> S o m m erv ille , C. Jo h n  (1982), G eschiedenis v a n  het k in d . 
D e  schokkende geschiedenis v a n  de w ijze  w aarop  k in d eren  
sinds de vroegste tijden  z ijn  opgevoed, o n derw ezen , behan
d e ld e n  m ishandeld . H o u ten : U n ieboek  b.v. (p.212)
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om  je  eigen keuzen te m aken, om  jezelf te zijn.
Jongeren hebben in een com plexe samenleving 

te maken met zoveel dingen. H et is de taak van de 
volwassenen van nu  om  die jongeren de mogelijkheden 
te bieden om  hun weg te kiezen, zonder daarbij ‘betu t

te lend ’ te zijn. Ik denk dat dat zeer zeker mogelijk is: 
misschien is dat wel de uitdaging voor de politiek...

In g e  H agens is v o o rz itte r  v a n  de C o m m issie  Jongerenbe
le id  v a n  de Jonge D em ocra ten .

Jongerenbeleid is onzin! Of toch niet?
Paulus Oerlemans

Jongerenbeleid versus ouderenbeleid.
W aar slaat dat op; jongerenbeleid? Als er speciale poli
tieke partijen ontstaan voor ouderen, w orden het 
protest-partijen genoemd. Stel je voor zeg, aparte par
tijen voor ouderen, jongeren, racisten, dierenlief
hebbers of fietspaden-aanhangers. D at slaat nergens op! 
D at zijn met meer dan belangengroeperingen die geen 
oog hebben voor het algemene belang. O m dat het 
m aar protestpartijen zijn hoef je ze m et serieus te 
nem en (zie opm erkingen van W im  Kok tijdens 
m iljoenennota-debat). Belangengroeperingen zijn 
prima, m aar dan buiten de politiek. De serieuze politie
ke partijen zijn tenm inste in staat naar het algemeen 
belang te kijken...
Geen aparte politieke partij voor jongeren dus! N et 
zoals er geen ouderenpartij zou m oeten zijn, zou er 
dus ook geen jongerenpartij m oeten zijn. Politiek is 
voor alle mensen, geen eng hokjes-denken dus.
Geen apart beleid voor jongeren (voor jou!) dus! N et 
zoals er geen ouderenbeleid zou m oeten zijn, zou er 
dus ook geen jongerenbeleid m oeten zijn. Beleid is 
voor alle mensen, geen eng hokjes-denken dus.
W e m aken beleid dat het beste is voor heel de m aat
schappij, met alleen voor jongeren. Goed, als er p ro 
blem en zijn met specifieke groepen, dan kun  je even 
kijken hoe je dat probleem  tackelt. D aarop m aak je 
dan even beleid. Je ervaart een probleem  en m aakt 
beleid op m aat voor die specifieke groep. Dus je m aakt 
ouderenbeleid om  de eenzaam heid van een groepje 
ouderen op te lossen en je m aakt jongerenbeleid voor 
die paar lastposten die het m et kunnen  laten de w inkel
straat te terroriseren. O p deze m anier w ord t er veelal 
gepraat over jongerenbeleid. H ebben  jongeren een 
speciaal probleem  of veroorzaken zij dat, dan m oet dat 
opgelost w orden. W erkelijk, als je dit verstaat onder 
jongerenbeleid, dan hoeft het voor mij niet!

Wel of geen jongerenbeleid?
Wel, gaan we nu wel of niet speciaal jongerenbeleid 
maken? H et blijft lastig. M isschien w ordt het m akkehj- 
ker als we er eens wat m inder afstandelijk naar kijken.

W e gaan het niet hebben over "het jongerenbeleid" 
alsof het over andere m ensen gaat, m aar we gaan pra
ten  over speciaal beleid voor de lezer, voor jou dus. 
D at er beleid gemaakt m oet w orden waar jij iets aan 
hebt, lijkt erg voor de hand liggend. N atuurlijk  moet 
ervoor gezorgd w orden dat jij kun t wonen, werken, 
leren en leven. D aartoe m aken we al huisvestingsbe
leid, sociaal-economisch beleid, onderwijsbeleid en 
bijv. sport- en cultuurbeleid. W aar het mij om gaat is 
dat dat beleid voor iedereen m oet zijn, voor het alge
meen belang. M aar wat is dat, het algemeen belang? 
G aat het erom  het voor iedereen goed te doen? Gaat 
het erom  het voor de m eerderheid goed te doen? Gaat 
het erom  het voor jouw electoraat goed te doen?

Alle politieke partijen zijn belangengroeperingen!
Als politieke partijen echt eerlijk zouden zijn, zouden 
ze zeggen dat ze het voor hun  electoraat goed willen 
doen. K om  op, laten we elkaar recht m  de ogen kijken. 
Je wilt toch niet bew eren dat bijv. de Socialistische 
Partij de club is die voor de belangen van grote multi
nationals opkom t of dat bijv. de VVD de partij is die 
voor de belangen van bijstandsm oeders opkom t?
Ik weet wel dat ik nu dingen zeg die niet gezegd mogen 
w orden, m aar eigenlijk weet toch  iedereen dat alle 
politieke partijen belangengroeperingen zijn. Iedere 
politieke partij zal dit nu  om  het hardst ontkennen, 
m aar het is niet anders. Je w eet to ch  wel dat als ie veel 
geld wilt verdienen in de com m erciële sector, je belan
gen m et het beste gediend w orden door partij A., 
terw ijl als je k ijk t naar wat partij B. doet, je ie belangen 
als laagbetaalde, ziekenfondsverzekerde, kamerbewo
ner m et het beste gediend ziet bij partij B.
D at is ook  niet raar. Bijna alle politieke partijen zijn 
verenigingen die (moeten) opkom en voor de belangen 
van hun  leden. D at kun  je lezen in hun  programma's. 
H e t is m et zo heel erg m oeilijk om  een partij-program- 
m a te lezen en dat te bedenken welke groep mensen 
daar nu  juist wèl, of juist niet blij mee is. Daarmee 
m een ik  te m ogen zeggen dat nagenoeg alle politieke 
partijen belangengroeperingen zijn. Als je praat over 
politiek heb je het im m ers over belangen en hoe je de
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verdeling van middelen rechtvaardig acht. D at vastge- 
sield hebbende, kun je je eens achter de oren krabben, 
óf het nu wel zo opm erkelijk  en verw erpelijk is dat er 
ouderenpartijen zijn. O uderenpartijen  ontstaan om dat 
ze zich onvoldoende m hun belangen gesteund voelen, 
jongerenpartijen zouden kunnen  ontstaan als jij en 
meer jongeren het gevoel hebben dat er onvoldoende 
voor jouw /hun  belangen opgekom en w ordt. M aar ja, 
wat zijn nu jouw (jongeren)belangen?

Wat is jongerenbeleid, wat zijn jou (jongeren)- 
belangen?
Vermoedelijk zullen jongeren afhankelijk van het 
thema, andere belangen nastreven. JO V D -jongeren 
zullen op bepaalde them a's andere ideeën hebben dan 
SGP-jongeren, en CDJA-jongeren hebben op andere 
thema's weer andere ideeën dan Jonge Socialisten 
(PvdA). En wat denk je van de belangen die CD-jonge- 
ren willen nastreven?
Dus wat zijn jongerenbelangen?
Nagenoeg alle jongeren balen ervan als een zekere 
Minister J.R. weer eens fors de faciliteiten ten behoeve 
van schoolgaande- of studerende jongeren afknijpt. 
Nagenoeg alle jongeren vinden het wel oké als er (zoals 
onlangs in Tilburg) een nieuwe m uziekzender op de 
TV kom t. Dat: zijn tam elijk "onpartijdige" belangen. 
Maar hoe m oet het nu bijv. m et huisvesting voor 
jongeren? M oet er een hoop overheidsgeld gepom pt 
worden in betaalbare, gesubsidieerde w oonru im te voor 
jongeren? D at ligt al weer m oeilijken M oeten soft
drugs nu wel of niet gelegaliseerd worden? M oeten er 
voor fietsende jongeren nu m eer stallingen kom en ten 
koste van auto-parkeerplaatsen of met? H ieru it blijkt 
Jat beleid voor |ou alles te m aken heeft met algemeen 
beleid, èn dat het met zo eenvoudig is vast te stellen 
wat er dan zou m oeten gebeuren. D aarover denken 
verschillende jongeren anders.
Mijn stellingen zijn derhalve:
Er moet speciaal beleid vo o r  iou (jongerenbeleid) k o m en  
omdat ]i] en andere jongeren, anders d a n  andere  ingezete
nen m  N ederland , te m a ken  hebben m e t specifieke behoef
ten, wensen en prob lem en .
Dit speciale beleid vo o r  jou (jongerenbeleid) m o e t n ie t als 
een losstaand iets gezien w orden . H e t beleid  vo o r  jou  
(jongerenbeleid) m oet een in tegraa l deel u itm a k e n  v a n  het 
totale beleid.
Bovendien:
Het speciale beleid vo o r  jou (jongerenbeleid) m ag  geen 
trouhle-shooting-beleid z ijn  m a a r  m o e t ju is t  kansen  cre- 
eren voor alle jongeren op allerlei gebieden. W il jij alleen  
maar aandacht als het m isgaat, o f w il  je  m eer?

Dus tóch speciaal beleid voor jongeren...
Inderdaad. Jij (en andere jongeren) zitten in een bijzon
dere levens-fase. Je bent bezig m et het m aken van de 
overstap van kind naar volwassene. Je zult dat zelf 
waarschijnlijk niet zo ervaren, m aar toch gebeurt het.

E r zijn geen andere bevolkingsgroepen die op zo 'n  
nadrukkehjke wijze w orden geconfronteerd m et de 
vraag wat ze m et hun  leven gaan doen. D it roept bij 
jou specifieke behoeften, wensen en problem en op.
Jij m oeten uitzoeken:
- w at voor w erk je w ilt gaan doen /  hoe je in je inko

m en gaat voorzien;
- of je een intiem e relatie m et iem and wilt aangaan en 

wat voor soort dan;
- wat jouw  standpunt is over een ontelbare hoeveel

heid m aatschappelijke e n /o f  politieke onderw erpen;
- bij welke m ensen je je wel of niet thuis voelt;
- op w at voor m anier je w ilt gaan w onen en op wat 

voor m anier je je vrije tijd w ilt gaan besteden;
- enzovoort, enzovoort.
Deze fase in je leven is dus niet alleen een heel tu rb u 
lente fase, m aar ook een heel belangrijke fase. W at je in 
deze fase van en m et je leven doet, heeft enorm  veel 
invloed op de rest van je leven. O m dat dit zo 'n  belan
grijke fase in je leven is, is het van het allergrootste 
belang vo o r  de hele gem eenschap  dat je deze fase zo 
optim aal m ogelijk doorloopt.

Jongerenbeleid is geen trouble-shooting-beleid.
Veelal h o o r ik in m ijn om geving praten over jongeren
beleid als het te laat is. O p  het m om ent dat jij (of ande
re jongeren) in een gemeenschap een probleem  veroor
zaakt, w ordt er een am btenaar in het leven geroepen 
die zich m et beleid voor jou m oet gaan bezighouden, 
en w ord t er een blik(je) politieagenten, stadswachten of 
welzijnswerkers opengetrokken  die het allemaal fijn 
mogen gaan oplossen. Als je problem en veroorzaakt 
krijg je te m aken m et de fijne, zachte, warm e armen 
van jeugdhulpverleners, JeugdW erkGarantie-wet 
QW G), jongerenwerkers, of de iets m inder warme 
handen van stadswachten, politie of reclassermgs-mede- 
werkers. Als jij in de knoop kom t of overlast veroor
zaakt krijg je dus aandacht genoeg.
Als je pas op het idee kom t om  jongerenbeleid te m a
ken als deze problem en ontstaan, ben je te laat. Ja, 
m akkelijk gezegd, zul je denken. N atuurlijk , we w or
den geconfronteerd met een situatie die we m aar heb
ben te nem en zoals die is. N u  m oet er iets gebeuren. 
G elukkig m ogen wij nu  nadenken over het beleid, en 
gelukkig, er kom en ook steeds nieuwe jongeren op wie 
we dat beleid los k unnen  laten. H et gaat er dus m et om 
of we te laat zijn, het gaat erom  wat we ermee gaan 
dóen.
D at er (misschien zelfs meer) aandacht aan jou (en 
andere jongeren) besteedt m oet w orden als je in de 
problem en zit, ligt erg voor de hand. Als er immers 
dan geen beleid is om  jou opnieuw  op de rails te krij
gen, dreigt het wel erg snel bergafwaarts met jou te 
gaan. Iedereen kan zich hier wel iets bij voorstellen. 
Als je geen school hebt afgemaakt, geen w erk of geld 
hebt, jezelf doodverveelt om dat er niks te doen is, is de 
verleiding om  bijv. overlast veroorzakende of cnm ine-
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Ie activiteiten te gaan ondernem en wel erg groot. N a
tuurlijk is het niet de schuld van anderen dat jij crim i
neel w ordt, maar het is wel erg m oeilijk om  er in je 
eentje uit te kom en. Je wilt wel één of ander baantje 
hebben, m aar zie er m aar eens aan te kom en.
Goed, jongerenbeleid voor als er problem en zijn, is dus 
geen vraag m aar een noodzaak, daar zullen we het vlug 
over eens zijn. M ijn stelling echter gaat veel verder. 
Jongerenbeleid m oet een alom vattend beleid zijn.

Breder jongerenbeleid dan alleen als er problemen 
zijn.
M aar hoe m oet jij het nu allemaal uitzoeken als je geen 
problem en veroorzaakt? H oeft er dan geen aandacht 
aan jou besteedt te worden? H eb jij dan geen behoefte 
aan inform atie. W il jij dan geen steun? Z ou jij het met 
prettig  vinden als je van iem and bevestiging krijgt. O f 
een keer jouw verhaal kw ijt kunt. O f een keer een 
schouderklopje wilt krijgen. O f toen die ene keer toen 
je een schop onder je achterste nodig had? Daarm ee 
m oet dus een beleid voor jou (een jongerenbeleid) 
breder zijn. De vanzelfsprekende zaken m oeten na
tuurlijk  sowieso geregeld w orden. Als voorbeeld neem  
ik hier even jouw behoefte aan wonen. D at er dus 
voldoende, voor jongeren betaalbare, w oonruim te 
m oet zijn, ligt erg voor de hand. M oet je eens aan je 
vader of m oeder vragen of zij je to t je 30e in huis wil
len hebben. O f wil jij thuiszitten  to tdat je ineens je 
droom w onm g gevonden hebt? Nee, er m oet vanzelf
sprekend ruim  aandacht besteed w orden aan de speci
fieke w oonw ensen van jongeren.
Hoezo? Hebben die speciale w oonw ensen dan? Die 
willen toch ook gewoon, net als ieder ander, een groot 
huis voor weinig geld, dat wil iedereen.
Dat is deels waar, deels onwaar. Een beleid wat erop 
gericht is om  m ensen zoals jij een w oning aan te bie
den, kan echter rekening houden m et jouw specifieke 
woonwensen. Zie jij jezelf al een tu in  van 30m2 bijhou
den. En je moet toch ook een keer een feestje kunnen  
bouwen. En wil j i j  geconfronteerd w orden m et een 
uitzicht op een bejaardenhuis of wil je liever in het 
gezellige centrum  wonen? En hoe dacht jij die geweldi
ge flat, etage of dat schattige huisje te betalen van je 
studiebeurs of je lage jeugdloontje. En m oest er nu wel 
of geen huursubsidie zijn? En m oesten de wettelijke 
m inim um lonen nu wel of m et afgeschaft worden? Met 
dit voorbeeld wil ik m aar even aangeven dat vanzelf
sprekende zaken geregeld m oeten w orden, ook  dat is 
beleid voor jou (jongerenbeleid).

Jongerenbeleid moet juist nóg uitgebreider.
H et zou toch helemaal geweldig zijn als er een sam en
leving ontstaat die actief w erk m aakt van het kansen 
bieden aan jongeren. Laten experim enteren. O p  je bek 
gaan, m aar dan wel op een veilige m anier. D it alles om  
jou de kans te bieden eens uit te p roberen  welke m a
nier van leven jou nu het meeste aanstaat. Ik ben van

m ening dat je nu, om wille van de financiële keuzes die 
gemaakt w orden, veel te weinig tijd en gelegenheid 
krijgt om  de wereld eens goed te bekijken en eens naar 
m eerdere aspecten van je eigen persoon te kijken.
H eb jij bijv. w erkelijk de kans gehad om  eens te erva
ren hoe een com pleet andere studie of werkplek voor 
jou zou zijn? Hoeveel vorm en van w onen heb j i j  uitge
probeerd? Zou het m et zo kunnen  zijn dat er m de 
w ereld m eer te "koop is" dan jij nu  overziet? Zou er 
m et iets zitten in waarden en norm en zoals die in 
andere culturen gebruikelijk zijn? W ordt j i j  niet een 
"completere" burger als je de m ogelijkheden hebt je 
eigen mogelijkheden eens wat m eer te onderzoeken? 
Een beetje rare en vage vragen stelde ik je nu. Deze 
zijn enkel bedoeld om  eens op een andere m anier van 
denken te kom en. M ensen hebben eigenlijk zoveel 
m ogelijkheden, dat ik het doodjam m er vindt dat je al 
op je 16e m oet kiezen wat je verder met je leven gaat 
doen. Ik ben ervan overtuigd dat als jij m eer verschil
lende stijlen zou hebben geproefd, je beter een keuze 
kan m aken m hoe jij je leven wilt gaan vormgeven. Als 
jij m eer hebt kunnen  proeven, maak je een keuze 
waarm ee jij gelukkiger w ordt. En als j i j  gelukkiger 
w ordt, heeft dat een cruciaal gevolg de gehele samenle
ving. En daarmee zijn we er... het is dus in  het algem ene  
belang  dat er een breed jongerenbeleid is. Jongerenbe
leid is niet alleen voor jongeren belangrijk, m aar ook 
voor zgn. volwassenen. Een goed jongerenbeleid zorgt 
ervoor dat jij een volwassene w ordt die weet wat hij 
wil, kan kiezen, verantw oordelijkheid  kan dragen voor 
z 'n  daden. D it pleit er dus voor plannen (jongerenbe
leid) te m aken w aarin jij (en andere jongeren) volop de 
kans krijgen te experim enteren m et je leven.

Jongerenbeleid = toekomstbeleid!
Jongerenbeleid houd t dus niet op bij het vaststellen 
van de hoogte van de studiefinanciering, bouw en van 
JongerenO ntm oetingsP lekken (JOP's), geven van 
voorlichting over drugs, of het verzinnen van het 
zoveelste jongeren-banen-plannetje. D at zijn slechts de 
peanuts. O o k  doen hoor, m aar kijk vooral eens verder. 
Jongerenbeleid m oet een springplank zijn, een "speel
plaats" om  jongeren te leren hoe ze m et zichzelf en 
m et andere jongeren willen omgaan. H eb jij bijvoor
beeld al beleid gezien w at jongeren nu eens echt leert 
om gaan m et de grote verschillen tussen jonge mensen 
die wij hier in Europa hebben? Z ou het geen geweldig 
jongerenbeleid zijn om  eens echt keihard te werken 
aan het vergroten van de verdraagzaam heid naar elkaar 
toe? Zijn er geen fantastische plannen te m aken om 
"autochtone" jongeren en "allochtone" jongeren beter 
m et elkaar te leren omgaan? O f dat jongeren die in 
discotheek A. kom en, beter contact krijgen met jonge
ren uit bar B.? O f dat jongeren elkaar respecteren, of 
ze nu  op sceelers rijden of een stropdas dragen? 
D aarm ee bouw  je pas aan de toekom st! En tegelijker
tijd  voorkom  je daarmee een scala aan problemen
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waarmee jongeren, en andere m ensen, nu geconfron
teerd worden. Dat is pas een jongerenbeleid!
Ik daag jongeren uit om  zich niet te laten strikken in 
de (door ouderen) vastgelegde denkpatronen  van wat 
jongerenbeleid m oet zijn! H eb LEF !!!
Ik ben geïnteresseerd in wat jongeren er zelf van m a
ken. Laat het me weten. Post kun  je me sturen via de 
redactie van de LEF.

D e ze  u itd a g in g  w o rd t je  aangeboden  d o o r  een letsiepietsie 
oudere jongere  (of toch jongere  oudere?); P aulus Oerle- 
m a n s  (33 jaar), sinds z 'n  21e beroepsm atig  aan  't w erk  
m e t jongeren  in  Tilburg. D i t  a r tik e l is op persoon lijke  tite l 
geschreven. Veel v a n  m  ’n ideeën z i jn  gebaseerd op erva 
ringen  v a n  7Vi jaar jo n g e re n w e rk e r  z i jn  bij S tich ting  
jongerenbew eg ing  A  T T A K  in  Tilburg.

Jongeren en hun belangen
Cednc P. Stalpers

"Gelijkwaardigheid, v r ijh e id  en so lid a rite it z ijn  in  de v isie  v a n  de Jongerenbew eg ing  de d rie  w e ze n lijk e  k e n m e rk e n  van  
m em elijke verhoud ingen . D ie  k e n m e rk e n  gelden m e t  alleen vo o r  goede relaties d ie  leerlingen  k u n n e n  hebben m e t  
leerkrachten o f w erkn em ers en h u n  b a zen , m a a r  ook vo o r  relaties tussen goede v r ie n d e n  en v r ie n d in n e n . B h  een goede 
relatie e rken n en  m ensen  d a t ze eikaars gelijke z i jn  (ze hebben dezelfde rechten), d a t ieder de  v r ijh e id  heeft om  z ic h z e lf  te 
mogen z ijn  (dus m e t hetze lfde  hoeft te d e n k e n  en te z ijn  als een ander) en d a t ze  e lkaar zu lle n  bescherm en en steunen  (dus 
solidair z ijn  m ei elkaar) . "

De hoofdrolspeler in het debat over jongerenbeleid is 
de Jongerenbeweging. Van haar hand verscheen het 
boek Jongeren en hun  Belangen. D it boek gaat in op 
politieke onderw erpen zoals jongeren en arbeid, de 
inkomenspositie van jongeren, onderwijs en jongeren 
en strafrecht. In dit artikel zullen enkele voorstellen 
uit het boek die nni hebben aangesproken, uiteengezet 
worden. Dat wil met zeggen dat ik alle ideeën en ana
lyses die in het boek zijn neergeschreven onderschrijf.

Zo beschouwt D onkers, de samensteller van het 
boek, maatschappelijke verhoudingen en sociale klas
sen als een constant gegeven en schildert hij kansarm e 
jongeren te eenvoudig af als passieve slachtoffers van 
een Kafka-eske klassenstrijd. De 'linkse' ondertoon van 
jongeren en hun  belangen  dient echter u als JO V D ’er of 
VVD'er met af te schrikken, w ant er staat zeker veel 
goeds in het boek.

De onderwerpen uit het boek die in dit artikel aange
kaart worden zijn jeugdwerkloosheid (I), inkom en (II), 
onderwijs (III), strafrecht (IV) en een nieuwe cultuur
(V).

I JE U G D W E R K L O O SH E ID
Donkers staat kritisch ten  opzichte van huidige analy
ses van de oorzaken van de werkloosheid. Zo bekriti
seert hij - in mijn ogen terecht - de diagnose dat de 
oorzaak van de werkloosheid gelegen is in de te hoge 
minimumjeugdlonen. In de periode 1974-1988 zijn de 
loonkosten van de m inim um jeugdlonen met 25 to t 30 
procent gedaald, m aar is de w erkloosheid gestegen. Hij 
vermoedt dat verhoging van de m inim um jeugdlonen 
meer werk oplevert, om dat h ierdoor de koopkracht 
stijgt en daarmee de afzet van bedrijven.

Een oorzaak van w erkloosheid is volgens hem  het

teko rt aan banen. De bezuinigingen van de overheid 
op niet-comm erciële dienstverlening, zoals het wel
zijnsw erk en de gezondheidszorg, heeft to t een groei 
van de w erkloosheid geleid. E r zijn te weinig banen 
voor alle w erkzoekenden. E r is, gezien vanuit de be
hoeften van de bevolking, voldoende nuttig  en zinvol 
w erk te doen, m aar deze behoeften zijn m et vertaald in 
betaalde banen. E r is w erkloosheid onder bouw vak
kers en tegelijkertijd een grote behoefte aan huisve
sting. Ofwel; er is wel werk, m aar m et het geld om het 
te betalen.

W erken  is niet alleen een plicht, m aar ook een recht. 
H et idee dat jongeren uit zichzelf kiezen voor w erk
loosheid wijst D onkers van de hand. M ensen hebben 
een creatieve drang en de behoefte om productief te 
zijn. De auteur plaatst kanttekeningen bij de plicht een 
betaalde baan te vinden, aangezien ook veel jongeren 
door middel van vrijw illigerswerk een bijdrage aan de 
sam enleving leveren. Zijns inziens w ord t het vrijwilli
gerswerk sterk ondergewaardeerd, terw ijl het ongeveer 
31 m iljard gulden zou kosten als dit wmrk betaald 
m oest w orden. D it w erk w ord t niet betaald, maar 
vervult wel degelijk een behoefte.

D onkers stelt: "W erkloosheid bestaat niet. Er is werk 
genoeg. M ensen hoeven niet werkloos te zijn, omdat 
ze zich op vele m anieren nuttig  kunnen  m aken voor 
de m aatschappij. Vele m ensen zijn wel baan-loos, dat 
wil zeggen dat ze geen betaald w erk hebben."

het belang van werk en het belang van g o e d  werk 
Binnen V VD -krm gen w ordt soms gesuggereerd dat 
w erkloosheid de schuld van de w erklozen zelf oi te 
hoge uitkeringen is. Deze opvatting is met geheel juist. 
W erk  is op vele m anieren belangrijk voor jongeren:
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het biedt hen de m ogelijkheid zelfstandig te zijn, de 
afhankelijkheid van een u itkering brengt problem en en 
vrijheidsbeperkingen met zich mee, jongeren willen 
zich nuttig m aken en erkenning vinden en een betaal
de baan geeft aan jongeren de m ogelijkheid om  vaste 
contacten m de loop van de dag te hebben. Een baan 
geeft tevens structuur aan het leven van jongeren. 
Donkers stelt: "H et is m oeilijk om  je waarde en je 
tro ts als werkloze jongere vast te houden, w anneer je 
constant tegenover de buitenw ereld w ordt geconfron
teerd met je armoedige leven, je misschien toch  al niet 
zo n denderend diplom a op zak hebt, zonder baan zit 
en je ook nog schuldig m oet voelen w anneer je voor de 
zoveelste keer bij een sollicitatie w ord t afgewezen of 
w anneer je elk werk, hoe slecht en vies dan ook, m aar 
hebt te accepteren. O o k  jongeren willen door de m aat
schappij worden erkend in datgene wat ze kunnen  en 
die m ogelijkheden ook ten nu tte  m aken. W orden hun  
die kansen ontnom en dan zullen ze op den duur verd
er afgroeien van het productieproces."

Een onderw erp dat in de discussie over werkgelegen
heid te weinig naar voren kom t is dat van de k w a lite it  
van het werk. Teveel w ord t gedacht dat een arbeids
kracht een machine is en "te weinig is er aandacht voor 
de wérkelijke ervaringen die jongeren op hun w erk 
hebben", zoals de waardering die zij op hun  w erkplek 
krijgen, de mate waarin zij op hun kennis en ervaring 
w orden aangesproken en waarin zij betrokken  w orden 
bij het oplossen van problem en. Volgens D onkers 
heeft één op de vier jongeren te m aken m et slechte 
arbeidsomstandigheden; de helft m oet ongeschoold 
werk verrichten. A nderen hebben m oeilijkheden met 
het vinden van 'passende arbeid’, w orden op hun w erk 
met als volwaardig behandeld of zitten  m et onzekere 
en tijdelijke arbeidscontracten. O ver dat laatste onder
werp gaat de volgende paragraaf. De auteur conclu
deert dan ook: "In deze situatie is het voor jongeren 
moeilijk om  hun gevoel van eigenwaarde te behouden. 
W anneer |e als jongere weinig serieus genom en w ordt 
en als tweederangs burger w ordt behandeld, dan kun je 
je ónm ogelijk in relaties to t ouderen als een zelfstandig 
iem and ontw ikkelen."

flexibele arbeidscontracten ofwel wegwerpbanen
In de vorige paragraaf is opgem erkt dat m ensen geen 
machines zijn. T och w erken veel jongeren op basis van 
flexibele arbeidscontracten ofwel los-vast w erk dat 
weinig zekerheid biedt. D it betekent dat jongeren 
ontslagen kunnen  w orden zodra ze niet m eer nodig 
zijn, alsof ze machines zijn die afgezet w orden om dat 
het even met m eer 'rendabel' is om  ze in te zetten. Eén 
op de vijf jongeren had m 1990 een dergelijk contract. 
Veel jongeren werken m et zogenaamde afroepcontrac- 
ten, waarbij de jonge w erkzoekenden de hele dag be
schikbaar m oeten zijn om  opgeroepen te w orden. 
Vanuit de Jongerenbeweging zijn overigens feiten 
bekend van uitzendbureaus die jongeren verplichten

op iedere afroep te reageren, hetgeen haaks staat op de 
wetgeving! Een absolute m eerderheid van de jongeren 
heeft behoefte aan een vaste baan, ook om dat ze op de 
w erkplekken als tw eede-rangswerknem ers behandeld 
w orden, er onduidelijkheden bestaan over hun recht 
op sociale verzekeringen en het meestal vervelend 
w erk betreft dat geen enkele zekerheid voor de toe
kom st biedt. D it zijn overigens met de enige nadelen 
van flexibele arbeidscontracten; jongeren ontwikkelen 
geen band m et een bedrijf als zij op basis van een tijde- 
lijk contract w erken en ontw ikkelen geen routine. 
Flexibele arbeidscontracten hebben voor werkgevers 
als nadeel dat hun personeel m inder gemotiveerd en 
m inder betrokken  is, en m inder ervaring heeft met de 
m anier van werken binnen  het bedrijf.

D it zijn de m eer praktische bezwaren tegen flexibili
sering, m aar er zijn ook  principiële. H et getuigt van 
weinig respect voor m ensen om  ze na verloop van tijd 
af te danken als versleten schoenen en ze van A naar B 
te sturen zonder hen enige zekerheid te bieden. Als 
aanhanger van het ontplooiingsliberalism e ben ik de 
m ening toegedaan dat m ensen de kans verdienen zich 
te kunnen  ontplooien en het beste uit zichzelf te halen. 
M ijns inziens kan dat m et op basis van los-vast con
tracten . Een derde pun t van kritiek, of - eerder - een 
vraag is of flexibilisering werkgelegenheid oplevert, of 
alleen de bestaande - schaarse - arbeid op een sociaal 
gezien twijfelachtige m anier verdeelt. Eén lichtpunt 
m et betrekking to t de flexibele arbeidscontracten is dat 
langzaam m aar zeker de positie van jongeren die op 
basis van flexibele arbeidscontracten w erken, wordt 
verbeterd.

jeugdwerkplannen
D onkers staat zeer kritisch ten opzichte van jeugd
w erkplannen zoals de werkervaringsplaatsen, subsidies 
op loonkosten en het jeugdwerkgarantieplan. W erker
varingsplaatsen zijn plaatsen waar werklozen met 
behoud van hun u itkering w erkervaring kunnen op
doen, H et nadeel van deze w erkplaatsen is dat jonge
ren er betrekkelijk  weinig van leren, het werk nauwe
lijks de kansen op een betaalde baan vergroot en de 
doorstrom ing  naar een gewone baan in de marktsector 
slecht is. Bovendien w erken jongeren vrijwel voor 
noppes en is er sprake van verdringing; zij doen werk 
dat door betaalde arbeidskrachten gedaan zou kunnen 
w orden. De Jongerenbew eging is hier weinig gelukkig 
mee en hoop t dat deze jongeren beter begeleid worden, 
beter w erk krijgen en betaald w orden voor hun 
inspanningen.

Een ander initiatief om  jongeren aan het werk te 
helpen, is het verstrekken van subsidies op loonkosten. 
Helaas w orden door deze maatregel m de praktijk 
bedrijven m et geprikkeld m éér personeel m dienst te 
nem en en als er al m ensen w orden aangenom en, dan 
gaat het ten  koste van anderen, die werkloos worden. 
"Deze verdringing in de arbeidsm arkt verschuift het

Jongeren & Jongerenbeleid 22 Liberté Egalité Fraternité 1996



probleem alleen m aar en lost het niet op."
Het Jeugdwerkgarantieplan QWG) is één van de 

bekendste maatregelen om  longeren aan een baan te 
helpen. D it plan houdt in dat gem eenten verplicht zijn 
arbeidsplaatsen scheppen voor jongeren die langer dan 
zes maanden werkloos zijn. Slechts één op de drie 
longeren verwacht dankzij de JW G  kans te hebben op 
een baan. Nadelen zijn dat door de JW G  wederom  
verdringing op de arbeidsm arkt ontstaat - er w orden 
geen nieuwe banen gecreëerd of gevonden, de bestaan
de banen worden echter onderw orpen aan een hevige
re concurrentie tussen jongeren -, er is onvoldoende 
garantie op een vaste baan, de inkom sten van jongeren 
m de JW G  zijn onvoldoende om  van rond  te kom en, 
uit onderzoek blijkt dat bestaand w erk m et w ordt 
aangevuld m aar verdrongen door het JW G  en er is m et 
altijd sprake van passend werk.

De jongerenbeweging stelt de volgende eisen aan 
jeugdwerkplannen:

Binnen elke w erkplan m oet verplicht ook een 
scholingsplan aan elke jongere w orden aangebo
den.
Projecten m oeten de garantie op doorstrom ing 
naar een vaste baan bevatten.
Jongeren hebben het recht op een inkom en dat 
voldoende is om  van rond  te kom en.
Het moet gaan om  passend werk, gezien 
iemands opleiding, werkervaring, interesse en 
toekom stm ogelijkheden.

* Plaatsen in het jeugdw erkplan m ogen bestaande 
banen met verdringen en dus met gebruikt w or
den om op een goedkopere m anier bestaand 
werk dat door 'norm ale ' arbeidskrachten w ordt 
verricht, in te vullen.
Elk jeugdwerkplan m oet w orden aangevuld met 
harde afspraken over arbeidstijdverkorting.

Op dit laatste punt - een belangrijk onderdeel van het 
plan van de Jongerenbeweging om  m eer werkgelegen
heid te scheppen - w ordt in de volgende paragraaf 
ingegaan.

nieuwe banen
Een paradox die D onkers schetst is dat veel nuttig 
werk - zoals vrijwilligerswerk - niet betaald w ordt, 
terwijl voor het milieu schadelijk - en daarmee m inder 
nuttig - werk wél betaald w ordt. Een tweede paradox is 
dat bedrijven die personeel aannem en hoge sociale 
lasten m oeten betalen, terw ijl bedrijven die door auto
matisering personeel afstoten geen bijdrage leveren aan 
de sociale lasten en bovendien een investeringsaftrek 
genieten van de overheid. Ofwel: het verschaffen van 
werk wordt m de praktijk  gestraft en het u itstoten 
ervan beloond. D onkers stelt dan ook voor niet alleen 
over mensehjke arbeid, m aar ook over door machines 
en automaten verrichte arbeid sociale lasten te heffen, 
waarbij de grootste druk ligt op laatstgenoemde arbeid. 
"De sociale lasten zouden ook geheven kunnen  w or

den op robots en andere arbeidsbesparende autom atise
ring. A utom atisering op kosten van de gemeenschap 
zou dan m et m eer m ogelijk zijn. Bedrijven w orden dan 
gestim uleerd om  m eer m ensen in dienst te houden en 
te nem en en de hele operatie kost de overheid en de 
werkgevers geen cent."

De belangrijkste oplossing die de Jongerenbeweging 
aandraagt is de A rbeids-Tijd-V erkorting (ATV). 
"Z onder een radicale arbeidstijdverkorting is een volle
dige werkgelegenheid m et waar te m aken. O m  voor 
iedere w erkzoekende een baan te scheppen m oeten er 
30 procent m eer arbeidsplaatsen kom en." Een voordeel 
van arbeidstijdverkorting is dat het de kwaliteit van het 
bestaan ten goede kom t, aangezien de werkbelasting 
m inder w ordt. O o k  de kw aliteit van de vrije tijd zal 
toenem en, om dat m ensen m eer ru im te krijgen om  die 
naar eigen inzicht in te vullen. W erkenden houden 
m eer tijd  over voor de opvoeding van hun kinderen, 
voor vrijw illigerswerk en politieke en maatschappelij
ke activiteiten.

Een tweede argum ent voor A T V  is dat het historisch 
gezien de volgende stap is naar m eer vrijheid voor 
m ensen. Zij krijgen m eer ru im te om  hun  eigen leven 
en de opvoeding van hun kinderen naar eigen inzicht 
in te vullen. Een derde argum ent is dat A TV  aansluit 
bij de behoefte van m ensen. Veertig procent van de 
jongeren - zo blijkt uit onderzoek - wil m inder dan 35 
u u r per week w erken. M et de groeiende 
arbeidsonzekerheid neem t de bereidheid to t ATV sterk 
toe.

De Jongerenbew eging m eent dat arbeidstijdverkor
ting betaald kan w orden doordat het aantal uitkeringen 
w ordt teruggeploegd, door fondsvorm ing, door een 
stijging van de producitiv iteit (met m eer vrije tijd, 
kunnen  m ensen m eer geconcentreerd en gemotiveerd 
hun  w erk uitvoeren) en door de zogenaam de hefboom- 
w erking. D it houdt in dat de werkelijke loonkosten 
dalen om dat jongere - dus goedkopere - werknem ers 
instrom en op de vrijgekom en banen.

II INKOMENSPOSITIE VAN JONGEREN
"W illen we spreken van een wérkelijke sociale zeker
heid, dan m oeten we gaan w erken aan een geheel van 
regelingen dat m ensen een ba sis in ko m en  verschaft van 
ƒ1300,- netto  per persoon. Een basisinkom en is een 
wettelijk gegarandeerd inkom en waar ieder individu 
zonder m eer recht op heeft, of hij nu  w erk heeft of 
met." De voordelen van dit stelsel zijn dat de inko
menspositie van jongeren sterk vooruitgaat en het 
sociale stelsel vereenvoudigd kan w orden. De kwaliteit 
van het w erk zal sterk verbeteren door de grotere 
keuzevrijheid van mensen. Flexibele arbeidscontracten 
zijn na invoering van een basisinkom en m inder bedrei
gend voor de inkom enszekerheid  van jongeren.

Sinds 1979 is er behoorlijk  gesneden in uitkeringen 
en de jeugdlonen. De meest vergaande maatregel was 
het afhankelijk m aken van een w erkloosheidsuitkering
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(WW) van leeftijd en arbeidsverleden. D aardoor kw a
m en jongeren sneller m de bijstand terecht, om dat 
velen van hen werken op basis van flexibele arbeids
contracten ofwel in tijdelijke baantjes werken. D oor 
deze druk op de uitkeringen w orden veel jongeren op 
twee manieren gedupeerd. Allereerst zijn zij in een 
sociaal isolement geraakt aangezien ze de sociale con
tacten van een w erkplek m oeten missen en ten tweede 
betekent de 'stille arm oede’ veroorzaakt door lage 
uitkeringen dat jongeren m inder aan maatschappelijke 
activiteiten kunnen  deelnem en.

III ONDERWIJSKANSEN
Met betrekking to t de opm erkingen van de Jongeren
beweging over de onderwijskansen voor jongeren zijn 
kanttekeningen te plaatsen. Gesteld w ordt dat "het 
milieu van herkom st voorspelt welke opleiding iem and 
zal gaan volgen. H et zijn dus niet de eerste plaats de 
prestaties van een leerling; het is vooral de sociale 
afkom st die sterk bepaalt naar welke school iem and 
gaat." Eveneens w ordt gesteld dat "De ongelijkheid van 
klassen in het onderwijs w ordt voortgezet". Ikzelf heb 
hier zeer ernstige twijfels bij. H et is een feit dat arbei
dersjongeren over het geheel m et zo 'n  hoge opleiding 
volgen als jongeren uit andere geledingen van de sa
menlevingen. D it heeft mets te m aken m et - zoals 
E)onkers terecht opm erkt - intelligentie. M aar D onkers 
en ik verschillen van m ening over de oorzaak van deze 
achterstand. De auteurs schetst een Kafka-eske toe
stand waarbij m ilieu A bevoordeeld w ordt in het on
derwijs, en arbeidsjongeren per definitie uit hoger 
onderwijs geweerd w orden. Hij denkt dat het onder
wijs de oorzaak is van de achterstand van 
arbeidersjongeren, terw ijl m.i. ieder individu zijn scho- 
lm gsloopbaan grotendeels zelf in de hand heeft. H et is 
niet zo dat onderwijs jongeren uit bepaalde milieus 
discrim ineert - wat volgens D onkers wèl het geval is - 
m aar in sommige milieus w orden jongeren m eer gesti
m uleerd om  te leren en studeren dan in andere. Iedere 
jongere is het aan zichzelf verplicht om  het beste uit 
zichzelf te halen en de overheid is het aan die jongere 
verplicht hem  hierin te begeleiden. H et mag echter 
met zo zijn dat jongeren (of de Jongerenbeweging) de 
verantw oordelijkheid van de zelfverw ezenlijking van 
ieder individu, wegcijferen door naar iets abstracts als 
'm ilieu' te wijzen. W at onderwijs betreft krijgt ieder
een in N ederland dezelfde kansen, het is dan ook taak 
voor ieder individu deze aan te grijpen.

Te eenvoudig w ordt verondersteld dat basisvorming 
de achterstandspositie van arbeidersjongeren helpt op 
te lossen. De basisvorm ing gaat volledig voorbij aan 
verschillen in talent en m otivatie. Er is een verschil 
tussen het bieden van gelijke kansen en het wegvlak
ken van de zojuist genoemde verschillen. Te snel 
w ordt aangenom en dat onderw ijs de achterstand van 
bepaalde groepen in de sam enleving handhaaft of zelfs 
discrimineert.

IV JONGEREN EN STRAFRECHT
D onkers stelt dat m inder jongeren criminele activitei
ten ondernem en, als ze m eer te verliezen hebben. Als 
jongeren een baan, een opleiding, een huis en aanzien 
hebben, zullen ze ervoor waken in strijd m et de wet te 
handelen. Sterke persoonlijke bindingen met andere 
m ensen, zoals ouders, een vriend of vriendin of fami
lie, zullen jongeren afrem m en m crimineel gedrag. 
Geloof in de rechtvaardigheid van regels en wetten - er 
ligt soms een tegenstrijdigheid tussen enerzijds datgene 
wat jongeren rechtvaardig vinden en anderzijds datge
ne wat de wet voorschrijft - is een factor die meespeelt 
bij crim inaliteit. Overigens is het geringe vertrouwen 
dat sommige jongeren in de toekom st hebben met 
alleen een oorzaak van crim inaliteit, m aar ook van 
zelfdoding of pogingen daartoe. N aar schatting 9000 
jongeren doen jaarlijks een poging to t zelfdoding. 
Zelfm oord is bij jongeren de tweede doodsoorzaak.

Gevangenisstraffen zijn de meest gebruikte oplossin
gen voor crim inaliteit. Zij hebben echter als nadeel dat 
zij de crim inaliteitsrem m ende factoren - voldoende 
maatschappelijke binding, persoonlijke bindingen met 
andere m ensen en overtuigingen over wat goed en 
slecht is - eerder verzw akken dan versterken. Met als 
gevolg dat de kans op herhaling eerder groter dan 
kleiner w ordt. Als crim inelen uit de gevangenis ko
m en, is hun kans op hun baan klem, zijn relaties met 
een partner verbroken en gevoelsmatige banden met 
anderen sterk verzw akt. "Bovendien blijkt dat de 
cu ltuur van de gevangenis eerder overtuigingen aan
kw eekt die crim m aliteitsbevorderend zijn dan dat ze 
de crim inaliteit verm indert." H et bovenstaande wil 
m et zeggen dat crim inelen niet verantw oordelijk zijn 
voor hun  eigen daden en celstraffen in geen enkele 
situatie gerechtvaardigd zijn.

A angekaart w ordt dat het huidige strafrechtsysteem 
dadergericht is en te weinig oog heeft voor het slacht
offer. "Er is vanuit de overheid te weinig aandacht 
voor de rol van jongeren als slachtoffer van geweld. 
Belangrijk is het om  de hele situatie waarin een pro
bleem  zich voordoet, zowel vanuit de ogen van het 
slachtoffer als de dader, p roberen  te begrijpen zonder  
het gedrag v a n  m ensen  daarm ee goed  te p ra ten . Een 
dader of een slachtoffer is geen probleem(geval), maar 
hij hééft wel een probleem  en daar zal hij iets aan 
m oeten doen. D at eigen aandeel kan hij niet wegschui
ven, hoe graag hij het m isschien soms ook zou willen. 
W e kunnen  bij het oplossen van problem en met iedere 
dwang uitsluiten. H et terugdringen van het strafrecht 
mag de rechtsbescherm ing en het gevoel van veiligheid 
van de m ensen niet aantasten. Integendeel, het gevoel 
van veiligheid in de m aatschappij zal toenem en, wan
neer het kwaad m eer rechtstreeks bij de horens wordt 
gepakt. Soms zullen de opgelegde maatregelen daard
oor harder en strenger m oeten zijn dan m om enteel het 
geval is; soms zullen ze juist m ilder zijn. Belangrijk is 
in ieder geval dat als m ensen straf krijgen, ze die straf
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ook daadwerkelijk als straf ervaren."
De auteur stelt dat hij niet voor een hardere of zach

tere aanpak van crim inaliteit pleit. M ensen m oeten 
met hun eigen problem en geconfronteerd w orden en 
met de problem en van het slachtoffer. Hij is een voor
stander van alternatieve straffen, om dat hierbij jonge
ren moeten werken in de situatie waarin ze schade 
hebben aangebracht. Eveneens pleit hij voor een aan
pak waarbij zowel daders als slachtoffers zelf zoveel 
mogelijk m eehelpen een probleem situatie op te lossen. 
Dit kan door bemiddehngscommissies waarin veroor
zakers en benadeelden m et elkaar in bem iddeling tre 
den. Deze commissie staan onder controle van justitie 
en indien zij niet to t een oplossing kom en w ordt de 
zaak verder aan politie en lustitie overgelaten.

Binnen het huidige strafrecht verliest het slachtoffer 
van een m isdrijf al snel alle greep op de situatie. "Een 
slachtoffer zal zijn rust. zijn gevoel van veiligheid en 
zi]n eergevoel dikwijls m et zom aar terugkrijgen, als hij 
enkel en alleen weet dat de ander drie m aanden in de 
gevangenis heeft gezeten. D aarvoor m oet er vaak m eer 
gebeuren. In het geval van een confrontatie tussen een 
slachtoffer en een dader, kan het slachtoffer de dader 
daadwerkehjk aanspreken op het leed dat hij heeft 
veroorzaakt en zich daarin opnieuw  sterk gaan voelen 
en zijn eergevoel tegenover die ander terugw innen." 
Donkers stelt dat bij deze benadering het belang van 
het slachtoffer - en met dat van de dader - uiteraard 
voorop dient te staan.

V EEN N IE U W E  C U L T U U R
De drie uitgangspunten van het boek - tevens de drie 
speerpunten van de nieuwe cu ltuur die de jongerenbe
weging voorstaat - zijn:
1. Gelijkwaardigheid ofwel gelijke behandeling m 

gelijke gevallen.
2. Vrijheid in denken en in handelen. Ieder mens 

heelt de vrijheid om  zichzelf te zijn en hoeft met 
in alles hetzelfde te doen en te denken als ande
ren.

3. Solidariteit tussen verschillende groepen. Ieder 
mens heeft recht op solidariteit en steun van 
anderen in de omgeving.

Gelijkwaardigheid  houdt m dat racisme en discrim ina
tie bestreden dienen te w orden. T och bestaat er nog 
steeds discriminatie op grond van leeftijd, gezien het 
bestaan van m inim um jeugdlonen, de ongelijke kansen 
van jongeren op de arbeidsm arkt, de ongelijkheid in 
kansen van jongeren op de kamer- en w oningm arkt 
etc. Toch waakt D onkers voor politieke correctheid: 
"Nu moeten we wel oppassen om  elke negatieve op
merking en elke kritiek op m ensen die in de m aat
schappij worden gediscrimineerd racistisch, seksistisch 
of discriminerend te noem en. We m oeten het niet zo 
organiseren dat elke kritiek op deze groepen in het 
openbaar niet meer geoorloofd is. H et racisme, seksi

sme en anderen vorm en van discrim inatie gaan dan 
naar de diepere lagen van de persoonlijkheid van m en
sen en w ordt politiek gezien nog ongrijpbaarder en dus 
gevaarlijken"

De Jongerenbew eging streeft naar een m ulti-culturele 
samenleving waarin iedereen een gelijkwaardige plaats 
heeft en niet w ord t gediscrimineerd. "Maar er m oet 
wel een zm volle uitw isseling en confrontatie mogelijk 
blijven. Pas door die confrontatie kan een werkelijke 
vriendschap en gastvrijheid tussen buitenlandse en 
N ederlandse jongeren of tussen m annen en vrouw en 
groeien. Die confrontatie is nodig om  m et onze héle 
persoon  vriendelijk en gastvrij te w orden en niet alleen 
om dat we verstandelijk vinden dat dit volgens de n o r
m en van de m aatschappij zo hoort."

V rijhe id  in  d e n k e n  en handelen  kan geschieden door een 
opvoeding to t zelfstandigheid en een verdeling van 
w erk door verkorting  van de werktijd. Vrijheid houdt 
ook m  dat jongeren geen rol w ord t opgedrongen, zoals 
in het traditionele ro llenpatroon.

"In gelijkwaardige verhoudingen tussen m ensen heeft 
ieder mens het recht om  zichzelf te m ogen zijn. De een 
hoeft m et per se hetzelfde te denken en te doen als de 
ander. H oe tegenstrijdig het misschien ook mag k lin
ken: juist doordat m ensen in een relatie m eer zichzélf 
m ogen zijn en een éigen m ening hebben, kan er meer 
sprake zijn van gem eenschappelijkheid en solidariteit 
in die verhouding. W erkelijke solidariteit schakelt 
im m ers nooit de eigenheid van betrokkenen  uit. Soli
dair handelen is pas m ogelijk als m ensen niet te dicht 
op elkaar zitten  en elkaar uitdagen om  te zijn zoals ze 
wérkelijk zijn." D onkers kaart aan dat vrijheid niet 
onbeperk t is. M ensen mag geen m ening opgedrongen 
w orden, m aar ze m ogen wel op hun m ening w orden 
aangesproken. Als iem and een racistische uitspraak 
doet, is het nuttig  om  hem  te vragen waarom  hij du 
zegt en welke ervaringen hij heeft m et buitenlanders.

So lid a rite it betekent dat arm oede en discriminatie 
w orden afgeschaft. "Slechts de vereniging van alle 
verschillende eigenaardigheden van m ensen brengt een 
m aatschappijverandering naar m enseliike  maatstaven 
to t stand. Een goed jeugdbeleid is breed van aard en 
richt zich m  beginsel op alle jongeren en op de algeme
ne problem en die zij gemeenschappelijk hebben. Beleid 
dat gericht is op deelgroepen jongeren die als 'p ro 
bleem ' bestem peld zijn, is niet gewenst. E r wordt 
teveel negatieve aandacht door pers en politiek besteed 
aan jongeren, terw ijl het de vraag is of er met een 
dergehjke negatieve benadering (waarbij er gesproken 
w ord t over 'probleem jongeren ', zoals drugsverslaaf
den, randgroepjongeren, m inderheden etc.) met jonge
ren te w erken is. "Als in het jongerenw erk de inzet 
w ord t beperkt to t de uitdrukkelijke problem en van 
jongeren, dan m iskennen we al het andere, ook de 
goede kanten van deze jongeren. Jongeren willen met
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alleen maar worden benaderd om  het probleem  dat ze 
hebben of zouden hebben, dus als probleemgeval. Ze 
willen liever aangesproken w orden op wat ze wèl 
kunnen en wat ze verw orven hebben. Bovendien 
verdwijnen op die m anier de 'gewone' jongeren uit het 
gezichtsveld van de overheid. Jongeren kom en pas in 
het blikveld van de centrale overheid als ze bijvoor
beeld overlast veroorzaken."

H et brede jongerenbeleid w aarover D onkers spreekt 
houdt ook in dat er geen crisisbeleid gevoerd w ordt 
waarbij van de ene probleem groep naar de andere 
gesjouwd w ordt en dan de eerste groep weer vergeten 
w ordt. Er m oet met het jeugdbeleid m eer ingespeeld 
w orden op het proces dat voor alle jongeren een be
dreiging kan vorm en en de oorzaken en gevolgen 
daarvan. Met het huidige crisisbeleid w orden steeds 
m eer bijzondere voorzieningen voor bijzondere groe
pen opgezet, terwijl aan de algemene problem en die 
ten grondslag liggen van deze bijzondere 'probleem 
groepen' - zoals de w erkloosheid en de lage inkom ens 
van jongeren - mets m eer w ordt gedaan. "En toch 
willen al die zogenaamde 'afw ijkende' groepen jonge
ren gewoon een baan, gewoon goed en gezellig les op 
school, gewoon een eigen ruim te om  zichzelf te k un
nen zijn en als norm ale m ensen behandeld te kunnen 
w orden .”

Een aparte behandeling en aparte voorzieningen 
voor speciale groepen jongeren heeft daarnaast als 
nadeel dat de rivaliteit tussen groepen jongeren toe

neem t (zoals bij positieve actie, hetgeen hieronder nog 
aan de orde kom t) en dat groepen niets meer van el
kaar leren.

D onkers staat kritisch ten opzichte van positieve 
actie, om dat hierdoor jaloezie en verdeeldheid tussen 
groepen m ensen w ordt geschapen. H et gevaar is groot 
dat door positieve actie de groepen die een relatief 
slechte maatschappelijke positie hebben, allemaal tegen 
elkaar w orden uitgespeeld of elkaar gaan verdringen. 
Een ander bezwaar tegen positieve actie bij bijvoor
beeld het toewijzen van banen, is dat er geen probleem 
door w ordt opgelost. "Een vast percentage (aan banen) 
voor speciale groepen schept geen enkele nieuw e  
baan."

AFSLUITEND
In één artikel is het niet m ogelijk alle - in mijn ogen - 
goede ideeën uit Jongeren en h u n  Belangen  te behande
len. O o k  is het niet m ogelijk om  alle ideeën die ik 
m inder overtuigend vind te bekritiseren in de ruimte 
die dit schrijven biedt. W at ik wel hoop is dat dit 
schrijven aanzet to t een discussie binnen de liberale 
gelederen van JO V D , VVD en D66 over de positie van 
jongeren en de verantw oordelijkheid van de politiek 
hiervoor.

C e d n c  P. Stalpers is hoo fdredacteur v a n  L iberté  Egahte 
F ratern ité , m a a r  schreef d i t  a r tik e l op persoon lijke  titel.

Iene, miene, mutte...
Loting of selectie in het hoger onderwijs

Monique de Vries

H et is eigenlijk verbazingw ekkend dat het tw intig  jaar heeft geduurd voordat N ederlandse studenten en hun 
ouders in verzet zijn gekom en tegen het systeem van gewogen loting in het hoger onderwijs. Ieder jaar in juni 
zitten enige duizenden aanstaande studenten m et zweet in hu n  handen en een onbestem d gevoel in hun maag aan 
de telefoon om  via een ingebhkt bandje te vernem en of zij kans m aken de studie van hun  voorkeur te mogen 
volgen. En ieder jaar w orden er weer duizenden teleurgesteld, die na een aantal slapeloze nachten zich bij dit 
w aanzinnige systeem neerleggen, een parkeerstudie uitzoeken, naar België uitw ijken of besluiten het volgend jaar 
weer een kans te wagen of het jaar daarop volgend of nog een jaar later. De meest in het oog springende studie is 
die voor m edicijnen, m aar ook voor tandheelkunde, diergeneeskunde en een aantal andere studies w ordt dit 
systeem gehanteerd.

ideale systeem hanteert. Elders w orden toelatings
examens, examencijfers, toelatingsgesprekken of een 
propedeutisch examen als toelatingscriteria gehanteerd. 
W aarom  zou dit in N ederland niet kunnen , zo kun je 
je afvragen.

W anneer je de voorzitter van de toenm alige commissie 
die staatssecretaris Klem in 1976 heeft geadviseerd het 
systeem van gewogen loting te hanteren  m oet geloven, 
is het systeem van gewogen loting eenvoudig, w eten
schappelijk verantw oord, objectief en begrijpelijk voor 
alle partijen: leerlingen, scholen en medische facultei
ten (Dr E. W arnes, N R C  H andelsblad, 4 juli 1996). Als 
dat zo zou zijn dan is het toch verw onderlijk  dat geen 
enkel land dit eenvoudige en objectieve, en derhalve

H e t kan ook in N ederland. W anneer je in Nederland 
w ilt studeren aan bijvoorbeeld een conservatorium  of 
een hogere hotelschool, w ordt er geselecteerd. Voor-
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spelen, soms bij m eerdere instellingen of selectiedagen 
zoals bij alle drie de hotelscholen zijn geen uitzonde
ring, maar eerder regel. N og noo it hebben wi| klachten 
gehoord over het. feit dat m en voor die opleidingen, 
waar ook veel anim o voor bestaat, een selectie m oet 
doorlopen. A ankom ende studenten kunnen  laten zien 
wat zi) in huis hebben en kunnen  in geval van afwij
zing beter accepteren dat ze een andere keuze m oeten 
maken.
Is het nu zo vreem d om  iem and die een bepaalde oplei
ding wil gaan volgen nader te toetsen op de daarvoor 
benodigde vaardigheden? Ligt het met m de rede om  
dat niet alleen te doen w anneer het gaat om  kennis of 
vaardigheden die m et voorkom en m het curriculum  
van het vwo (zoals piano, viool of acteertalent), m aar 
ook daar waar het aantal liefhebbers het aantal be
schikbare plaatsen ruim schoots overtreft?
In de ogen van de VVD is elk systeem waarbij aan
staande studenten kunnen  laten zien wat zij waard zijn 
beter dan het huidige systeem van gewogen loting, 
waarbij het gewicht overigens m aar een marginale rol 
speelt, zoals we hebben kunnen  constateren bij het 
meisje uit Maassluis, dat ondanks een excellent eind- 
examenresultaat geen enkele kans m aakte wegens een 
te laag lotnum m er.

Wat moet er dan wel gebeuren, op korte en op lange 
termijn? De VVD heeft bij de Algemene Beschouwin
gen voor 1996 reeds gepleit voor een systeem van het 
gemiddelde van een beperkt aantal relevante vakken 
bij het centraal schnftehjk eindexam en, aangevuld met 
een intake- c.q. motiverm gsgesprek. Ik zal dit nader 
toelichten. H et afleggen van een extra toe 
laungsexamen (het vwo-eindexam en is in feite het 
toelatingsexamen voor de universiteit) heeft m de 
Nederlandse situatie met veel toegevoegde waarde. H et 
centrale examen bevat voor elke vwo-leerhng dezelfde 
stol en het is de vraag of het nu ttig  en derhalve zinvol 
is om zeer korte tijd na dat examen wederom  een 
examen te laten afleggen. Aanstaande studenten zijn 
amper m de gelegenheid om  zich nog nieuwe stof eigen 
te maken en een tweede -vergelijkend- examen over 
dezelfde stof is onnodige werkverschaffing. W at in het 
huidige systeem nogal storend is, is dat iedereen onge
acht de samenstelling van zijn vakkenpakket, kan 
meeloten en zelfs kan ïnloten. M ocht er sprake zijn 
van deficiënties -vakken die voor de studie noodzake
lijk zijn, maar waarin geen examen is afgelegd-, dan 
mag de aanstaande student deze deficiëntie alsnog 
wegwerken en is hij het volgend studiejaar verzekerd 
van een plaats. D it is de reden dat de VVD heeft ge
pleit voor het gemiddelde cijfer van de voor de studie 
relevante vakken van het centraal schriftelijk examen. 
Indien iemand bepaalde vakken m et in zijn pakket 
heeft, moet hij zich deze alsnog eigen m aken om  dan 
pas voor de selectie in aanm erking te kunnen  kom en. 
Overigens zal dit probleem  zijn opgelost w anneer de

tweede fase voortgezet onderw ijs zijn beslag krijgt. 
V oor elke studie in het hoger onderwijs is dan een 
bepaald doorstrom ingsprofiel vereist en dat zal de 
nodige duidelijkheid scheppen.
Vervolgens het intake- of m otiveringsgesprek. Bij elke 
sollicitatie w ordt m et de kandidaat gesproken over zijn 
m otivatie om  op een bepaalde functie te solliciteren: 
belangstelling, verw achtingen, inzet, ervaring en nog 
vele andere zaken, afhankelijk van de functie, kom en 
daarbij aan de orde. Naast diplom a's, deelname aan een 
test bij een assessment center of een psychologisch 
onderzoek vervult dat gesprek (of zelfs gesprekken) 
een belangrijke rol. N atuurlijk  w ord t desondanks wel 
eens een verkeerde keuze gem aakt, m aar het heeft er 
n iet toe geleid dat m en uit de sollicitatiebrieven een 
willekeurige brief trek t en overgaat to t benoeming. 
Tegenstanders van deze w erkwijze laten m et na erop te 
w ijzen dat er briljante wetenschappers zijn die buiten
gew oon lang over de m iddelbare school hebben gedaan 
of een zeer matig eindexam enresultaat behaalden. Van 
Giuseppe Verdi is bekend dat hij niet w erd toegelaten 
to t het C onservatorium  van M ilaan om dat m en hem  
m et m uzikaal genoeg vond. En er zijn m eer voorbeel
den te geven van briljante acteurs, musici en beeldend 
kunstenaars, die geen genade vonden m de ogen van de 
toelatingscom m issie, m aar die later wel grote hoogte oi 
bekendheid hebben genoten. Anderzijds kunnen  we 
m et bepalen voor hoeveel slechte of middelmatige 
acteurs, musici of beeldend kunstenaars die toelatings
commissies ons hebben behoed.
E r zijn geen steekhoudende argum enten tegen een 
intake- c.q. m otiveringsgesprek. E r zijn wel argum en
ten  vóór. Aanstaande studenten kunnen  in ieder geval 
naar voren brengen waarom  ze deze studie en geen 
andere studie ambiëren. H et feit dat m en zijn motieven 
noo it heeft kunnen  verw oorden m aakt het huidige 
systeem juist zo wrang. Veel studenten hebben een 
relatief m oeilijk vakkenpakket als voorbereiding geno
ten, hebben hard  gewerkt in de hoop  een kans te m a
ken, dit alles m et een ideaal voor ogen. Tenm inste één 
keer m ogen uitleggen waarom  je dat hebt gedaan is wel 
het m inste w at daar tegenover gesteld kan w orden. Het 
is beter te accepteren dat anderen nog beter waren dan 
dat je het verkeerde lo tnum m er had.

O m  te verm ijden dat al die em dexam andi bij alle m edi
sche faculteiten m oeten uitleggen wat hen beweegt, wil 
ik ervoor pleiten om  één landelijke commissie samen 
te stellen van vertegenwoordigers van de medische 
faculteiten en deskundigen om  deze gesprekken te 
voeren.

H e t idee van staatssecretaris N uis om  relevante erva
ring na een eerste keer uitlo ten  te laten m eetellen acht 
ik  niet zo gelukkig. Een jaar w erken in de gezond
heidszorg is m et zo eenvoudig. Instellingen hebben te 
m aken m et een krap personeelsbudget en werken als
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vrijwilliger betekent dat de aanstaande student geen 
recht heeft op studiefinanciering of een uitkering en 
dat zi|n  ouders evenm in in aanm erking kom en voor 
kinderbijslag. Bovendien zou dit het probleem  op den 
duur alleen m aar verschuiven. Binnen korte tijd zal er 
voor jongeren die rechtstreeks van school kom en geen 
mogelijkheid m eer zijn om  direct naar de um versiteit 
te gaan, om dat zij eerst relevante beroepservaring 
m oeten opdoen.

De gewogen loting heeft hopelijk zijn langste tijd 
gehad. Inmiddels heeft m inister R itzen een commissie

benoem d om  alternatieven te onderzoeken. Wat de 
VVD betreft behoeft dit niet zo lang te duren. Er is 
genoeg bekend om  spoedig een betere keuze te maken. 
O o k  in een nieuw systeem zullen er weer teleurgestel- 
den zijn, m aar dan om dat anderen betere cijfers hadden 
of beter geschikt werden bevonden. D it is beter te 
dragen dan teleurstelling op basis van een te laag lo t
num m er, waar je part noch deel aan hebt gehad.

M o n iq u e  de Vries is l id  v a n  de W D -fr a c tie  van  de Twee
de K am er.

Een liberaal voorbeeld doet goed volgen
Cednc P. Stalpers

\  )

H et zal weinigen ontgaan zijn dat binnen de VVD een discussie gevoerd is over m oraal en m oraliseren. Het 
uitgangspunt h iervoor was het geschrift van de Telderstichting getiteld Tussen v r ijz in n ig h e id  en p a tern a lism e  dat in 
1995 is uitgegeven. W elke m ening m en ook over dit geschrift heeft, het is wel degelijk zeer nuttig  en het bewijst de 
noodzaak van een wetenschappelijk bureau voor een politieke partij in het algemeen en het belang van Ae 
Telderstichting voor de VVD in het bijzonder. D ankzij dit geschrift w ordt er binnen liberale kring nagedacht en 
gediscussieerd over norm en en waarden. Deze discussie is ook relevant voor het onderw erp van dit num m er: 
welke norm en en waarden m oet de overheid op jongeren overdragen? W elk voorbeeld m oet de overheid geven? 
O p welke rechten en plichten m oeten jongeren gewezen worden?

Bi] het behandelen van deze en andere vragen heb ik het bovengenoem de geschrift als uitgangspunt genomen. 
Dat wil met zeggen dat ik het geschrift volledig onderschrijf - integendeel - m aar er staat m eer goeds in dan 
menigeen zou verwachten. En er staan enkele m eningen m die het verdienen om  tegengesproken te worden.

Een egoïstische ideologie zonder waarden?
Vanuit conservatieve en christelijke zijde w ord t het 
liberalisme verweten dat de ideologie geen norm en en 
waarden kent. D enkers aan de linkerzijde van het 
politieke spectrum  m enen dat het liberalisme slechts 
denkt in term en van winst en nutsm axim alisatie en de 
zw akkeren in de samenleving aan hun  lot overlaat. 
Beide visies zijn echter apert onjuist, aangezien te vaak 
gesproken w ordt over het liberalisme, zonder echter de 
vragen aan de orde te stellen wat liberalisme is, wie het 
uitdraagt, welke verschillende denkrichtingen er bin
nen het liberalisme zijn en welke grondbeginselen het 
heeft. Zelfs binnen liberale kring bestaat er onduide
lijkheid over deze vragen gezien de oproep van de heer 
Bolkestein om  'christelijke waarden m eer aandacht te 
geven in de politiek '. H eeft het liberalisme dan geen 
waarden?

O m  op de eerste vraag (w a t is liberalism e?) een ant
w oord te geven wil ik opm erken dat liberalisme de 
ideologie is die de vrijheid èn eigen en sociale 
verantw oordelijkheid van het individu centraal stelt. 
H et is een ideologie die het individu maximale keuze
vrijheid biedt, m aar hem  ook wijst op het belang van 
het nem en van een verstandige keuze. De variant van 
het liberalisme van welke ik zeer gecharm eerd ben is

het ontploonngsliberahsm e - enkele denkers van 
Telderstichting neigen m eer in de richting van het 
u tilita ir liberalisme - inhoudende dat een individu niet 
alleen gevrijwaard m oet w orden van belemmeringen 
(negatieve vrijheid) m aar ook  de kans m oet krijgen om 
vrij te zijn. H em  m oet de ruim te geboden worden 
w aarbinnen hij het beste u it zichzelf kan halen (positie
ve vrijheid). D at laatste is niet onbelangrijk; het heeft 
weinig zin om  tegen de inw oner van een on tw ikke
lingsland te zeggen dat de staat hem  m et in zijn vrij
heid mag hinderen, als die staat hem  m et de kans biedt 
iets m et zijn talent en vrijheid te doen. Zoals dr. G la
stra van Loon terecht opm erkte is de scheiding tussen 
negatieve en positieve vrijheid een kunstm atige en 
zinloze: voldoende ruim te om  je te on tw ikkelen  is 
zinloos als je keuzevrijheid w ord t belem m erd en afwe
zigheid van belem m ering is zonder enige waarde als je 
geen m iddelen hebt om  het beste u it jezelf te ha len .

De 'w ie' en 'welke' vragen wil ik even terzijde leg
gen; om  die vragen te beantw oorden is minstens een 
com plete Telderstichting10 - of LEF-uitgave nodig. Ik

D rs. A .A .M . K m n e g in g , L ib era lism e  - een speur
toch t n a a r  de filosofische g rondslagen , Telderstich-
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\ wi\ terug gaan naar de kritiek op het liberalisme en de 
i uitspraak van de heer Bolkestem dat liberalisme chri- 
I steiijke waarden behoeft. M et m ijn pleidooi voor het
■ o n rm k k e h n g sh b e ra h sm e  heb ik duidelijk proberen te 

maken dat liberalisme n ie t een politieke ideologie is 
waarin de mens met m eer is dan een nutsmaximalise- 
rend wezen of een bij voorkeur produktief radartje in 
het econom isch productieproces. Conservatieven en de 
heer Bolkestem - misschien zelf ook een conservatief -

i menen dat liberalisme van buitenaf norm en en waar- 
, den nodig heeft om een 'gezonde' samenleving te kun- 
I nen garanderen. H ierin w ord t aan een fundamenteel
■ punt voorbij gegaan: liberalisme heeft wel degelijk 

waarden!
D e n k  m aar aan de welbekende V ’s van vrijheid, 

verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en 
verdraagzaamheid. H et recht om  je leven eigen naar 
inzicht in te richten is volgens het liberalisme onlosm a
kelijk verbonden met de p licht om een ander diezelfde 
vrijheid te gunnen. D at is een fundam entele waarde 
van het liberalisme, die notabene de VVD wel eens 
over het hoofd ziet. H ierbij denk ik bijvoorbeeld aan 
het schandalige optreden van enkele VVD-kam erleden 
die tégen  het hom o-huw elijk stem den en daarmee 
homoseksuelen het recht ontzegden om  naar eigen 
inzicht hun eigen relatie vorm  te geven. Als de VVD 
wil gaan m oraliseren - zoals m  het N R C  H andelsb lad  
geschreven w erd - laat zij dan eerst haar eigen beginse
len serieus nem en aleer zij vervalt m conservatisme of 
leentjebuur gaat spelen bij het christendom .

Overschatting van groepsinvloed en christendom, 
onderschatting van het individu
De roep om  christelijke waarden binnen de VVD is 
uitgebreid om schreven in het geschrift van de Telder- 
stichting. Geschreven w ordt dat het christendom  en de 
groepsinvloed mensen een gedragslijn aanboden die 
voorkwam dat zij de rechtsregels gingen overtreden en 
ervoor zorgden dat m ensen solidair met elkaar waren. 
Deze ontw ikkelingen zouden samen kunnen  hangen - 
aldus het geschrift - m et de individualisering. Ikzelf heb 
zeer ernstige twijfels over het 'gevaar' van individuali
sering en de onverdeeld positieve gevolgen van groeps- 
invloed en het christendom . Christen-dem ocraten 
hebben N ederland opgezadeld m et a-hberale bedenk
sels zoals een huw elijk dat alleen open staat voor 
heteroseksuele paren. A an het christendom  hebben we 
ook te danken dat m ensen m et zelf een grens aan hun 
eigen lijden  m ochten stellen (door het verbod op eu
thanasie). O o k  m enen som m ige christelijke strom in
gen dat hom oseksuele docenten niet toegestaan mag

■ worden om aan scholen te doceren; een opvatting die 
longeren met bepaald het principe van verdraag
zaamheid aanleert.

ting geschrift 65 1988.

O o k  de invloed van 'de groep' dient niet overgewaar
deerd te w orden. G roepsinvloed kan ertoe leiden dat 
jongeren zich gedwongen voelen dezelfde schoenen en 
kleding te kopen (de dictatuur van de merkkleding) als 
h un  schoolvrienden, naar dezelfde disco's te gaan als 
h un  klasgenoten of goed te presteren op sportief vlak. 
D o o r groepsinvloed kunnen  jongeren aangemoedigd 
w orden  om  hun  rijbewijs te gaan halen, terwijl het 
m ilieu al genoeg te verduren heeft van al dat rokende 
blik op wielen. Eveneens kan een groep een individu 
rem m en in zijn ontw ikkeling; je bent in dit land al snel 
een streber. Diezelfde groepsinvloed kan ertoe leiden 
dat sommige jongeren elkaar aansporen om  crimineel 
gedrag te gaan vertonen - uit stoerheid - of te 
discrim ineren. Binnen groepen kunnen  jongeren elkaar 
aanpraten dat asielzoekers huizen en banen zouden 
inpikken. G roepsinvloed kan k o rto m  precies de ver
keerde richting m  werken.

Een uitspraak van de Telderstichting die mij in het 
verkeerde keelgat schoot, was de volgende: "Een geïndi
vidualiseerde heterogene sam enleving als de onze biedt 
m eer ruim te voor deviant, a-sociaai gedrag dan het 
verzuilde, hom ogene, conform istische N ederland van 
de jaren vijftig." (blz. 79) A llereerst is 'individualise
ring ' een vuilm sbakbegrip w aarin allerlei ongelijksoor
tige verschijnselen onder dezelfde noem er ingesmeten 
w orden. T en tweede kende die verzuilde, hom ogene 
sam enleving ook a-sociale of m  ieder geval a-hberale 
elem enten. Een samenleving w aarin mensen geen 
individuen zijn m aar vertegenwoordigers van een 
bepaald hokje biedt weinig ru im te voor verdraagzaam
heid en het ontw ikkelen van een eigen mening. Ten 
derde: als het individu als het hoeksteen van de 
sam enleving gezien w ordt, zal de aantasting van zijn 
vrijheid - door asociaal gedrag - toch  gezien worden als 
aantasting van de m aatschappij zelf? In een samenle
ving m et zoveel aandacht voor het individu is er daar
om  toch  - in principe - juist m inder ruim te voor asoci
aal gedrag?

Vreem d is dat op im m aterieel gebied de VVD angstig 
is voor de individualisering, terw ijl op materieel gebied 
deze ontw ikkeling de partij geen enkele zorg schijnt te 
baren. D at is m ijns inzien onverstandig, w ant ook een 
liberale partij dient te w aken voor een m entaliteit van 
'ieder voor zich en G od voor ons allen'.

maatschappelijke en persoonlijke waarden
Zoals gezegd heeft het liberalism e wel degelijk norm en 
en waarden; zelfs norm en  en w aarden die gepropa
geerd m ogen w orden. N iet om  iedereen liberaal te 
m aken, m aar wel om  de sam enleving als geheel van 
regels te voorzien die voorkom en  dat vrijheid ontaardt 
in crim inaliteit of m ilieuvervuiling. H et prim aire on 
derscheid dat gemaakt m oet w orden is dat tussen de 
m aatschappelijke of centrale norm en  en persoonlijke 
of privénorm en. Eén van de vijf doo r de Telderstich
ting  om schreven kenm erken  van het liberalisme is
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u n iversa lism e: het idee dat de liberale m aatschappij zich 
in beginsel kan uitstrekken to t de hele wereld. Liberale 
waarden kunnen als prim aire, essentiële waarden in 
ieder land, voor iedere sam enleving fungeren. C hriste
lijke, islamitische, hindoestaanse of andere waarden 
hoeven niet haaks op liberale w aarden te staan, om dat 
ze op een ander niveau ordenend  w erken. Vrijheid, 
verantw oordelijkheid en verdraagzaam heid zijn w aar
den die in de samenleving als geheel nagestreefd dienen 
te w orden, waarbij voor het individu of groepen indi
viduen de ruim te bestaat om  voor hem  of haar per
soonlijke, individuele waarden te kiezen.

Een voorbeeld is euthanasie: een individu dient vol
gens de liberale waarde v r ijh e id  het recht te hebben om  
een grens aan zijn lijden en daarmee zijn leven te stel
len. O p basis van diezelfde waarde vrijheid mag hij 
omwille van zijn christelijke overtuiging euthanasie 
ook  afwijzen. Als hij euthanasie m et verenigbaar met 
zijn persoonlijke waarden en zijn geloof vindt, mag hij 
levensbeëindiging afwijzen. O p  individueel niveau 
heeft hij daar uiteraard volledig het recht toe en dient 
zijn keuze gerespecteerd te w orden. C hristenen heb
ben echter niet het recht op basis van hun  christelijke 
waarden vrijwillige euthanasie te verbieden.

Een ander - persoonlijk - voorbeeld; ikzelf heb een 
katholieke opvoeding genoten en op basis daarvan 
keur ik prom iscuïteit af. Ikzelf zou geen vriendin 
willen die met verschillende m annen tussen de lakens 
is gevlogen. Ik pleit er echter niet voor een verbod op 
prom iscuïteit voor de gehele samenleving, w ant dan 
betreed ik het terrein van anderen wiens vr ijh e id  ik op 
basis van mijn persoonlijke  w aarden aan zou tasten. Die 
katholieke norm  geldt voor mijzelf - deze behoort to t 
het privé-domein en niet to t het maatschappelijk do
mein.

O m  bij het them a van deze uitgave te blijven: iedere 
jongeren heeft het recht zijn eigen leven naar inzicht in 
te richten, dus om te kiezen voor een katholieke, 
protestantse, liberale, islamitische of andere levenswij
ze. Maar hij dient wel liberale waarden als vrijheid, 
verantw oordelijkheid en verdraagzaamheid te onder
schrijven. Hij dient m ensen m et een andere levenswij
ze hun vrijheid te gunnen en verdraagzaam ten opzich
te van hen te zijn.

Keuzevrijheid en keuzeverantwoordelijkheid
Zoals reeds opgem erkt zijn enkelen binnen liberale 
kring te negatief over individualisering. H et individu 
m oet meer dan nu het geval is keuzevrijheid gegund 
w orden. Een overheid m oet zich met bem oeien m et de 
vraag of jongeren wel of m et m ogen roken, m et hun 
studiekeuze of met de boeken die jongeren op hun 
leeslijst voor het eindexam en m oeten zetten. Een der
gelijke overheid w ordt - terecht - met serieus genomen. 
Een les die jongeren daarentegen wel bijgebracht m oet 
w orden, is dat de vrijheid om te kiezen ook de verant
w oordelijkheid voor een verstandige keuze met zich

m eebrengt. H et mag m et zo zijn dat m ensen hun vrij
heid ten  volle benutten  en h un  verantw oordelijkheden 
uitbesteden aan de overheid. Als twee jonge mensen 
besluiten om  kinderen te nem en en te blijven werken 
hebben zij de vrijheid om  zélf te kiezen wie (de man of 
de vrouw , of beiden) voor de kinderen gaat zorgen, 
m aar ook de verantw oordelijkheid dit zelf en naar 
behoren te doen, zonder deze verantw oordelijkheid uit 
te besteden aan de overheid door kinderopvang te 
claimen. Jongeren m ogen hun pilsje of hun blowtje 
gebruiken, m aar hebben wei de verantwoordelijkheid 
om  hier goed mee om  te gaan. En zo niet, dan mag de 
overheid hen hier duidelijk aan herinneren. Jongeren 
m oeten zelf weten of ze econom ie, m edicijnen, lette
ren of geschiedenis gaan studeren, zolang ze maar 
w eten dat tegenover de vrijheid van studiekeuze de 
verantw oordelijkheid staat om  je best te doen ten einde 
de gekozen studie b innen  een redelijke term un af te 
ronden.

Verantwoordelijkheid van de overheid en de politie
ke partijen
Als de overheid bepaalde waarden en norm en wil 
handhaven zal zij zelf verantw oordelijk  m oeten hande
len. D at wil m et alleen zeggen dat zij het individu zijn 
keuzevrijheid m oet gunnen en hem  aan zijn verant
w oordelijkheden herinnert, m aar ook dat zij regels 
opstelt die aansluiten bij de belevingswereld van m en
sen. Een overheid die bijvoorbeeld jonge ondernemers 
d o o r een overvloedige regelgeving ontm oedigt, is ver
keerd bezig.

D enkend vanuit het ontploonngsliberalism e is de 
overheid ook deels verantw oordelijk  voor het bieden 
van kansen. Een overheid die ko rt op de studiebeurs, 
overweegt om  het m in im um loon af te schaffen en 
m eent dat flexibele arbeidscontracten een goede manier 
zijn om  de w erkloosheid te bestrijden, en vervolgens 
tegen jongeren zegt: "Geniet van je vrijheid!" is even 
geloofwaardig als een paus die tegen een overbevolkte 
planeet zegt: "Gaat heen en verm enigvuldigt u!"

Hetzelfde geldt voor de politieke partijen. W illen zij 
jongeren aanspreken op hun verantwoordelijkheden, 
m oeten zij ook oor en oog hebben voor hun proble
m en en zich openstellen voor een jeugdige instroom, 
zonder in hen direct een bedreiging voor het eigen 
pluche te zien. Politici die problem en willen 'aanpak
ken ' met oplossingen die nieuwe problem en veroorza
ken, dienen, om dr. G lastra van Loon te citeren, 'de 
wei in te gaan om  na te denken '. N et zoals jongeren 
zich m oeten waarm aken en aan zichzelf verplicht zijn 
het beste uit zichzelf te halen en anderen te respecte
ren, zo is de politiek aan jongeren verplicht hen kan
sen te bieden voor ontplooiing en hun problemen 
serieus te nem en. Anders verliest zij haar geloofwaar
digheid.

Criminaliteit
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"Door de popula ire m arxistische v isie  (c r im in a lite it is een 
functie van  arm oede en daarm ee geëxcuseerd) o n ts to n d  
een 'nou e n ' m e n ta lite it d ie  ze k e r  haar in v lo ed  heeft 
gehad op het proces van  n o r m o n tw ik k e lm g . W ie zich  toch 
als zedenm eester w ilde  opw erpen, w e rd  vo o r  ouderw ets  
versleten en door het progressief geldende deel va n  de 
sam enleving weggehoond... D eze  zorgeloze - en o n v e ra n t
woorde - houd ing , die bijdroeg aan de te geringe groei va n  
het aan ta l agenten en gevangenissen en he t a fn em en  va n  
de pakkans, o n d erm ijn d e  als w e in ig  andere  verschijnselen  
het m aatschappelijk norm besef en het v e r tro u w en  v a n  de 
burger in  de o v e rh e id ." (pag. 85)
Deze w oorden uit de uitgave van de Telderstichting 
zijn mij uit het hart gegrepen. De VVD -notitie is op 
sommige punten - terecht - bekritiseerd, m aar op dit 
punt moet ik de schrijvers van het wetenschappelijk 
bureau volledig gelijk geven. Een overheid m oet gren
zen aan gedrag opleggen opdat m ensen in vrijheid 
kunnen leven. Een vrije samenleving is ónm ogelijk als 
mensen hun verantw oordelijkheid m et kennen. 
Christen-democratische en conservatieve denkers 
vergissen zich als zij bew eren dat liberalen geen weer
woord hebben op crim inaliteit. Juist liberalen zijn 
doordrongen van de noodzaak dat vrijheid onm ogelijk 
is zonder verantw oordelijkheid en dat crim inaliteit 
alleen teruggedrongen kan w orden als m ensen hun 
verantwoordelijkheden nakom en en er een overheid is 
die erop toeziet dat dat ook daadwerkelijk gebeurd. 
Het belang dat liberalen aan vrijheid hechten, im pli
ceert niet dat zij alles tolereren.

Enkele fundam entele vragen dienen echter gesteld te 
worden in de discussie over crim inaliteit: W a t noem  je 
criminaliteit? O p basis van w elke  w aarden  is deze defi
nitie geformuleerd? M et w elke  m id d e len  is crim inaliteit 
het beste te bestrijden? En kan de overheid in sommige 
gevallen met crim inaliteit uitlokken? M et dat laatste 
bedoel ik dat N ederland vol m et regels zit, die de vrij
heid van burgers eerder beperken dan garanderen. 
Vergelijk het m et een middelbare school die te strenge 
regels opstelt die niet aansluiten bij de belevingswereld 
van leerlingen: leerlingen gaan dan regels niet m eer 
serieus nem en of w orden erdoor uitgedaagd ze te o n t
duiken of bewuste gaan overtreden. Een overheid die 
denkt dat zij jongeren kan verbieden te roken lijdt - 
om Youp van het H ek  te citeren - aan "collectieve 
Altsheimer" en doet betere zaken voor de tabaksfabri
kanten dan de gemiddelde Philip M orris campagne.

Als liberaal spreek ik van crim inaliteit als een per
soon moeciwillig inbreuk m aakt op de vrijheid en 
veiligheid van een individu of de samenleving als ge
heel omwille van zijn eigenbelang. O nder deze defini
tie vallen alle misdaden van ongewenste intim iteiten 
tot inbraak en milieuvervuiling. Deze definitie im pli
ceert eveneens dat alles wat een individu m et zichzelf 
doet niet crimineel is. H et gebruiken van drugs an sich 
is immers geen inbreuk op de vrijheid v a n  een ander. 
Een erg frappant feit is dat volgens de huidige wetge

ving zelfm oord verboden is. In m ijn ogen is een derge
lijk verbod belachelijk. N iem and die zo gekweld wordt 
door problem en dat zelfm oord de enige uitweg voor 
hem  lijkt, zal stilstaan bij dit verbod. Bovendien m aakt 
een dergelijke - volgens de huidige wetgeving - 'overtre
der' geen inbreuk op anderm ans vrijheid en is hij met 
van de overheid of de samenleving, m aar van zichzelf. 
Begrijp me niet verkeerd: het is vreselijk als iemand 
zich gedwongen voelt een dergelijke beslissing te ne
m en, m aar als samenleving bereik je m eer door hem  te 
helpen dan door hem  die daad te verbieden. Een derge
lijk verbod degenereert een m ens to t willoos onderdeel 
van de samenleving dat een fundam entele beslissing 
niet zelf mag nem en. Dergelijke 'overtredingen ' dienen 
n iet verboden, m aar verholpen te w orden. Hetzelfde 
geldt voor drugs; voorstanders van een liberaal 
drugsbeleid zijn zich niet m inder bewust van het ge
vaar en de schade van dit middel dan tegenstanders - 
net zom in als liberalen de kwellingen die leiden to t 
suïcide onderschatten - m aar zij m enen dat a. met de 
overheid m aar het individu beslist over zijn eigen 
lichaam  en b. hulp bieden m eer helpt dan verbieden.

O p  welke waarden m oeten wetten en definities van 
crim inaliteit gebaseerd zijn? V oorheen waren dat chri
stelijke waarden, terw ijl in N ederland atheïsten, isla
m ieten  en anderen w onen die niet in het christendom  
geloven. N u  zult u waarschijnlijk opm erken dat ik 
voor liberale waarden ga pleiten, terw ijl m et iedereen 
liberaal is en daarom  deze waarden m et hoeft te onder
schrijven. D at k lopt, m aar liberale waarden vorm en in 
m ijn ogen een noodzakelijk  m inim um  aan regels, 
w aarbinnen andere levens- en politieke overtuigingen 
in te passen zijn. Liberale w aarden voorkom en dat een 
m aatschappij aan losbandigheid ten onder gaat, maar 
gaan niet zover dat een overheid het individu gaat 
dicteren hoe hij zijn leven m oet inrichten.

N u  de w aarden en doelen om schreven zijn, w orden 
de m iddelen al duidelijker. Geen am btelijke m ankracht 
hoeft nog verspild te w orden aan het naleven van een 
overdaad aan regels en paternalistische w etten. O o k  de 
oorlog tegen de drugs - waarvan de heer G lastra van 
Loon al aangaf dat die m eer crim inaliteit op ons afriep 
dan oploste - kan beëindigd w orden om  vervangen te 
w orden  door een goede en intensieve begeleiding van 
verslaafden. De vraag is nu nog wat je m et échte over
treders - m ensen die inbreuk  m aken op andere mensen 
hun  vrijheid en veiligheid - doet. H ieraan wil ik twee 
andere vragen verbinden: hoe groot is de kans dat 
indien een overtreder juiste norm en  en waarden w or
den bijgebracht en hem  de kans w ordt geboden op 
eigen kracht zijn leven in te richten, hij terugkeert in 
de m aatschappij zonder deze schade te berokkenen? 
H oe ernstig vinden wij de overtreding - de aantasting 
van de vrijheid van het individu - om  iem and nog een 
plaats terug in de maatschappij te bieden?

Welke waarden dient de overheid uit te dragen?
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Met deze vraag wil ik me in deze laatste paragraaf 
bezighouden. Hierbi] hanteer ik de liberale beginselen 
als uitgangspunt.
veran  tw oordel ijkhe id
V erantw oordelijkheid houd t in dat jouw vrijheid 
begrensd w ordt door die van een ander en anderen. 
H et bekent ook dat je verantw oordelijk  om gaat m et 
datgene wat je als individu gegeven en geboden is: het 
milieu, sociale voorzieningen, studiefinanciering, vrij
heid van m eningsuiting en andere rechten. 
verdraagzaam heid
Verdraagzaamheid en respect voor anderen dient bij 
liberalen voorop te staan. Die verdraagzaam heid staat 
ernstig onder druk door racisme en links- en rechtsex
tremisme. Een uitspraak van bijvoorbeeld de Socialisti
sche Partij in een studentenblad van hun organisatie 
die luidt "Eén op de vijf studenten deugt" en wil zeg
gen dat één op de vijf studenten het m et hen eens is, is 
onverdraagzaam.
Verdraagzaamheid houdt in dat je respect voor m ensen 
hebt op de w erkvloer, in de w ijk en op school. H et 
gaat uit van het idee dat iem and m et een andere me
ning ook zijn deel van het gelijk kan hebben. Verd
raagzaamheid houdt tevens in dat een getalsmatige 
m eerderheid m et een m inderheid haar wil mag opdrin- 
gen. Mensen die hieraan tw ijfelen dienen eraan te 
denken dat iedereen wel to t een m inderheid behoort. 
De kleinste m inderheid is het individu. Iem and die het 
individu met respecteert, mag m et zeggen dat hij op
kom t voor de m inderheden. 
vrijhe id
Vrijheid houdt in dat je voor jezelf een m ening mag 
vorm en en met anderen voor jou laat denken. H et 
houdt in dat iets ook die vrijheid garandeert, variërend 
van een politie-apparaat to t een verbod op ongebreidel
de kartelvorm ing die de vrijheid van consum enten

aantast. Tevens betekent het dat noch de overheid 
noch  'de' m arkt zom aar een inbreuk  mogen m aken op 
die vrijheid. Indien de m ark t onvoldoende rekening 
houdt m et het milieu, m achtsconcentraties kent of op 
een onverantw oorde m anier m et haar w erknem ers om- 
springt, dient een controlerende overheid hier tegen op 
te treden. Er dient respect te zijn voor ieder individu. 
sociale rech tvaard igheid
In alle discussies over de bestrijding van de w erkloos
heid m ogen wij liberalen niet u it het oog verliezen dat 
er gesproken w ordt over m ensen  m et hun ambities en 
gevoelens en m et slechts over een noodzakehjk poli
tiek  optreden dat een lagere lastendruk oplevert. Onze 
verantw oordelijkheid tegenover andere m ensen houdt 
m et op bij de eigen voortu in  of de landsgrens.
O ver lagere lastendruk gesproken; hoeveel gevoel voor 
sociale gerechtigheid heeft de heer Bolkestein als hn 
pleit voor een fiks belastingvoordeel voor de allerhoog
ste inkom ens terw ijl alleen al in Tilburg 11.000 m en
sen onder de armoedegrens zitten?

Afsluitend
Jongeren hebben geen paternalistische overheid nodig 
die hen precies voorschrijft hoe ze hun  leven moeten 
m richten. Wèl dient de overheid bepaalde norm en en 
w aarden uit te dragen - o.a. doo r middel van onderwijs 
en het voorbeeld dat de overheid zelf stelt - die inhou- 
den dat jongeren verantw oordelijkheid  voor elkaar 
dragen, respect hebben voor hun  medem ens - ondanks 
zijn levenswijze - en in hun streven het beste uit zich
zelf te halen met het beginsel van sociale rechtvaardig
heid uit het oog verliezen.

C e d n c  P. Stalpers is hoo fdredacteur L ih e r té  E g a h té  Frater- 
nité , m a a r  schreef d i t  a r tik e l ev e n w e l op persoonlijke  titel.
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"Meneer Bolkestein, hebt u ook nog idealen?"
Interview met de heer Jan Terlouw

Cednc P. Stalpers

"D66 m oet zich vooral oriënteren op de vraagstukken van de volgende eeuw. Lange-term ijnbeleid was ook vroeger 
de kracht van de partij. H oe m oet de post-industriële samenleving eruit zien? W elk soort onderwijs is m de 
volgende eeuw nodig?," zei hij onlangs. We spreken over Commissaris der K oningin in G elderland en voorm alig 
partijleider van D66, Jan Terlouw . LEF-redacteur Stalpers sprak m et hem  over jongerenbeleid, norm en en 
waarden, eigen verantw oordelijkheid en werkgelegenheid.

Hoe zou  u de ideologische id e n tite it va n  D 6 6  om schnj-
ven ?
Wat voor mij het belangrijkste is, is het doel van D66: 
de emancipatie van mensen. Daarm ee bedoel ik dat je 
als politicus, als bestuurder, als persoon met 
verantwoordelijkheden m oet proberen zoveel mogelijk 
verantwoordelijkheden op het laagst mogelijke niveau 
neer te leggen. M ensen m oeten zelf beslissingen k u n 
nen en durven nem en. D at geldt ook voor opvoeding. 
Opvoeden betekent dat je kinderen toerust om  hun 
eigen beslissingen te durven nem en.

Kan iedereen die eigen v e ra n tw o o rd e lijk h e id  a a n ? 
je moet verantw oordelijkheden leggen op het niveau 
waar dat ka n . N iet iedere burger kan een beslissing 
nemen over bijvoorbeeld de koop van tanks. V erant
woordelijkheden zijn gedelegeerd. Beslissingen die de 
leefwereld van m ensen zelf betreffen, m oeten m ensen 
zelf kunnen nem en. D at is het belangrijkst. H et is 
tevens heel ingrijpend, w ant je m oet ook m acht willen 
afstaan. H et is niet genoeg om  op papier een dergelijk 
idee uit te dragen. Je m oet het ook echt w illen .

De overheid  kan  een voorbeeld functie  hebben vo o r  jo n g e
ren. V a n u it christelijke k r in g  heeft m en  echter tw ijfels  
over de m a n ie r  w aarop  de o verheid  deze v e rv u lt, aange
zien drugs en go kken  toegestaan z ijn . B en t u het h ierm ee  
eens?
Opvoeding berust op het geven van een goed voor
beeld. Een goed voorbeeld is het enige dat w erkt. H et 
is verkeerd om te zeggen tegen een km d dat hij niet 
mag liegen, als je zelf wel liegt. Je leert burgers de wet 
met door ze alle wetsartikelen voor te lezen, m aar 
alleen door jouw eigen gedrag. Bijvoorbeeld: in een 
bergdorp zal niem and ski's stelen. N iet om dat het hen 
expliciet is verboden, m aar om dat niem and het doet. 
De voorbeeldfunctie van de overheid is derhalve zeer 
belangrijk.

Alhoewel ik overtuigd ben van het belang van de 
voorbeeldfunctie van de overheid, ben ik voorstander 
van het vrijgeven van drugs. Drugsverslaving is vrese
lijk. Ik heb zeer aangrijpende brieven van ouders van 
drugsverslaafden gekregen. Ik geloof echter niet in een 
onderdrukkingsbeleid inzake drugs. Kijk m aar naar de

drooglegging in A m erika. Er zijn veel te veel crim ine
len die belang hebben bij drugsverslaving. D at belang 
m oet weggenom en w orden door drugs te legaliseren. 
H et geld dat je dan overhoudt kun  je besteden aan de 
begeleiding van verslaafden.

L i jk t  D 6 6  in  haar p le idoo i vo o r  eigen v e ra n tw o o rd e lijk 
h e id  m e t  sterk op de W D ?
Een politieke partij kiest een palet van norm en en 
waarden. Als je de norm en en waarden van D66 en de 
VWD naast elkaar legt, dan zie je op het punt van de 
individuele verantw oordelijkheid niet zo 'n  groot ver
schil. H et verschil tussen de VVD en D66 zit in de 
verantw oordelijkheid die de overheid er nog naast 
heeft. Een mens die in het m idden staat, bespeurt bij 
zichzelf een links-rechts golfbeweging. Ik bespeur bij 
m ezelf op het ogenblik een verlm ksm g. Men m oet met 
te ver gaan in privatisering en commercialisering. De 
overheid heeft wel degelijk belangrijke taken. De eerste 
is veiligheid: politie, defensie en wet- en regelgeving. 
De tweede is rechtvaardigheid: o.a. onderwijs dat voor 
iedereen toegankelijk is, sociale wetgeving en 
volksgezondheid. D at hele pakket is een belangrijke 
overheidstaak. T en derde m oet de overheid de toe
kom st bewaken: het garanderen van goede condities 
v o o r het nageslacht. Een particuliere ondernem er kan 
dat per definitie niet. Hij m oet rekening houden met 
de concurrentie en kan m et verder dan vijf to t tien jaar 
vooru it kijken. We stom en op in een richting waarbij 
taak 2 en taak 3 in gevaar kom en.

M oet D 6 6  m .b .t. them a  's als p r iv a tise r in g  en co m m erc ia li
sering  zich  m e t  gaan verze tten  tegen de verrech tsing  en 
he t rechtse conserva tism e v a n  de W D ?
Ik m aak me zorgen over het feit dat het politieke debat 
bijna on tbreekt. H et is dringen op de m iddenstip en je 
m oet m oeite doen om  de verschillen te vinden. Ik 
verw acht dat het verschil tussen D66 en de VVD dui
delijk gem arkeerd zal w orden. D e PvdA zal het met 
m e eens zijn over de risico's van privatisering en com 
m ercialisering, m aar zij denk t anders over de eigen 
verantw oordelijkheid  van het zelfstandig individu.

M oet D 6 6  z ich  m eer gaan p ro file ren  als een sociale partij?
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Van D66 w ordt vaak gezegd: "H et is een pragmatische 
parti]." H ierm ee w ordt bedoeld dat ze geen principes 
heelt. Ik ben het daar niet mee eens. D66 is een princi 
piële partij, alleen staat niet alles uitgeschreven in een 
beginselprogramma, om dat dit program m a anders óf 
zo algemeen w ordt dat iedereen het onderschrijft óf 
dat het tijdgebonden is.

W elk  a n tw o o rd  heb t u d a n  op he t rechtse conserva tism e  
v a n  B o lkeste in ? B ijvoorbeeld  tijdens de afgelopen P r o v in 
ciale S ta ten  v e rk ie z in g en  heeft D 6 6  het nagelaten  de 
onliberale u itspraken  v a n  B olkeste in  te bekritiseren. 
A ndere partijen - alle partijen - gaven en geven onvol
doende weerwoord. Je kun t het Bolkestein m et kw a
lijk nem en dat hi) zegt wat hij vindt en wat in de wet 
staat. Ik zou gezegd hebben: "M eneer Bolkestein, 
waarom  zegt u dit steeds? V indt u dit onderw erp poli
tiek nu het belangrijkste? De wet is een statisch iets en 
we hebben het over m ensen. We hebben het over een 
man die aanklopt bi| de grens en zegt: "Ik ben in 
nood." H ebt u nog idealen? W elke m ensen bew onder
den we na de Tweede W ereldoorlog? Die m ensen die 
de onderdrukten hielpen en verzorgden. Volgens de 
wet m ocht dat met, m aar m ensen verzetten zich hierte
gen. H ebt u mets beters te zeggen?"

U  heeft zich  tevens kritisch  u itgela ten  over m a rk tw e rk in g . 
M arkt is tegenw oordig een toverw oord. De m arkt 
heeft bezwaren; er geldt het recht van de sterkste. De 
overheid is er om te voorkom en dat het ene het andere 
verdringt. Het m ooie aan de mens is dat hij bescherm t 
wat zwak is. Zijn we m et te ver gegaan m et m ark tw er
king? H oever kun en mag je gaan? Je m oet een afwe
ging m aken tussen persoonlijke ontplooiing en sociale 
rechtvaardigheid.

Ik vind het politieke m idden zo 'n  aantrekkelijke 
positie om van daar uit dergehjke politieke beslissingen 
te nem en, om dat je m het m idden niet onderhevig bent 
aan middelpunt-vliegende krachten in een tollende 
wereld. Als je dicht bij het centrum  zit, voel je die 
krachten m inder en w ordt je m inder eenvoudig naar 
extrem en geslingerd.

2.0u u D 6 6  een sociaal-hberale p a r tij noem en  ?
Ik heb D66 in mijn tijd in de kam er een post-socialisti- 
sche liberale partij genoemd. M et de verw orvenheden 
van het socialisme m oet de aandacht voor het individu 
weer centraal kom en te staan.

B in n e n  de W D  is een discussie gaande over de vraag  o f  
de overheid  m ag m ora liseren?
Als de overheid norm en en waarden wil uitdragen, kan 
zij dat beter via wetgeving doen. Zij dient met op te 
treden als zedenmeester; m et het privé van individuen 
heeft zij niets te maken. De overheid kan alleen bepaal
de norm en en waarden uitdragen als de overheids
dienaren ook conform  die norm en en waarden hande

len. Zo had ik onlangs een discussie m et m ijn echtge
note over een steeg die sinds k o rt m et m eer als ver- 
keersroute gebruikt mag w orden. Je on tw rich t het 
verkeer m et, als je deze steeg gebruikt. Toch vind ik 
dat ik, als een overheidsdienaar, me aan die regeling 
m oet houden, hoe lastig die ook kan zijn.

U  noem de  em anc ipa tie  v a n  de burger en het zorgdragen  
v o o r  de to eko m st als belangrijke  w aarden , of doelen van  
D 66. W elke  andere  doelste llingen  v in d t  u belangrijks'
Ik ben nooit erg betrokken  geweest bij staatsrechtelijke 
vernieuw ing, m aar ik v ind  het wel belangrijk dat de 
burger betrokken  w ordt bij het bestuur. Je m oet daar
in m et overdrijven door paniekerig te reageren op een 
lage opkom st bij de Provinciale Staten verkiezingen. Ik 
heb liever dat m ensen wél gaan stem m en, m aar ik vind 
het ernstiger als m ensen niet durven te beslissen. Dan 
is er iets fout gegaan. Stel dat de overheid besluit iets te 
doen dat de burgers afkeuren en ondanks alle beroeps
m ogelijkheden die opstaan, ondernem en ze niets. Een 
dergehjk voorval zou ik betreuren.

W erkloosheid  is één v a n  de grootste p ro b lem en  voor  
jongeren. W elke  pro jecten  w o rd en  er in  u w  pro v in c ie  
o n d ern o m en  om  d i t  p ro b leem  aan te p a k k e n .
Zojuist is over dit onderw erp een nota verschenen met 
een pakket aan instrum enten  om  de w erkloosheid te 
bestrijden. O nder andere door het bevorderen van een 
goede doorstroom  van kennis vanuit het onderwijs en 
onderzoeksinstellingen naar ondernem ers. O o k  probe
ren we Europees geld los te m aken voor werkgelegen
heidsprojecten en investeren we in een groot stadion. 
D it laatste levert m et alleen werkgelegenheid op tijdens 
de bouw, m aar ook door een bepaalde uitstraling aan 
de regio te verlenen.

De m ogelijkheden van een provincie om  structureel 
iets aan de werkloosheid te doen zijn echter beperkt. 
O nderw erpen zoals arbeidsduurverkorting zijn on
derdeel van het rijksbeleid of van de onderhandelingen 
tussen werkgevers en w erknem ers. O o k  besluiten om 
een andere richting in te gaan met het onderwijsbeleid 
behoren to t het terrein van de rijksoverheid.

E r  w o rd t - ook b in n e n  D 6 6 -k rm g e n  - gesproken over hel 
verlagen o f  zelfs afschaffen v a n  he t m in im u m lo o n  om  de 
w erkloosheid  te bestrijden. H o e  staa t u h ier tegenover?
H et is wat mij betreft bespreekbaar. H et m et hebben 
van w erk is zó dem otiverend, dat de overheid dit niet 
mag laten gebeuren. M ensen zouden eigenlijk met 
langer dan een half jaar w erkloos m ogen zijn. H oe is 
dit te bereiken, zult u zich afvragen? E r blijft voldoen
de werk ongedaan. In auto 's die gesloopt worden, 
zitten  nog bruikbare onderdelen. H et is echter te duur 
om  die er uit te laten halen. H et voorlezen van een 
boek voor zieken is een nuttige bezigheid waar zeker 
behoefte aan bestaat, m aar hier is geen geld voor. Par
ken zouden best beter onderhouden kunnen  worden,
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maar hier is geen geld voor. D it zijn drie voorbeelden 
van de gedaehte dal er genoeg w erk is. M ensen zouden 
een halve week dit w erk kunnen  verrichten om  de 
andere halve week vrij te houden voor sollicitaties. 
Mensen hebben het recht en de plicht om  te werken. 
Als ik het verkiezingsprogram m a zou schrijven, zou ik 
du erin zetten.

Bij de vorige Tweede-Kam erverkiezm gen heb ik aan 
leden gevraagd wat ze hiervan vonden en bijna nie
mand was het met me oneens. H et is een beetje een 
schande dat in een rijk land als het onze de w erkloos
heid zo groot is. H et is een schande dat we dat als 
samenleving laten gebeuren. Vooral als je bedenkt dat 
een groot deel van de samenleving zich te p letter 
werkt, terwijl het andere deel m et de kans krijgt om  te 
werken.

Het m inim um loon is bespreekbaar, m aar met zonder 
risico. Je m oet enerzijds garanties hebben dat de jeugd 
met w ordt uitgebuit en anderzijds uitk ijken dat wetten 
zich met tegen diegenen gaan keren, die ze geacht 
worden te beschermen.

Wat m ij opvie l aan  het jo n g eren b e le id  in  B ra b a n t - zo w e l  
op stedelijk als regionaal n iv e a u  - was de verkokering . 
Talloze verschillende in ste llingen  houden  zich  bezig m e t  
dezelfde beleidsdoelen zoals p re v e n tie  en drugshulpverle
ning. Is d a t in u w  p ro v in c ie  ook zo  ?
Op 2 septem ber was er over dit onderw erp een con
gres. Toen kwam  ook aan de orde in hoeverre er spra
ke was van versnippering, hoe de uitvoering van beleid 
verbeterd kon worden en hoe de krachten gebundeld 
konden worden.

D n k a b in e t b ezu in ig t - n e t als het vorige  - stevig  op de 
beurs terw ijl de collegegelden stijgen. B lijft he t onderw ijs  
nog toegankelijk?
Het zou verkeerd zijn als de situatie van voor de oor
log zou terugkeren, waarbij alleen nog kinderen van 
welgestelde ouders konden studeren. D at is niet goed 
voor het individu dat zich niet kan ontp looien  en niet 
goed voor de samenleving die individueel talent niet 
benut. Als het beleid echter zo is, dat een student 
wegloopt om dat hij iets m inder luxe kan leven, dan 
vind ik dat met erg. W einigen prijzen het voorrecht 
dat je kunt studeren. Ikzelf heb gestudeerd van een 
krappe beurs en vond het een voorrecht om  in dat 
milieu die jaren te m ogen vertoeven. Ik geloof

ook met dat de samenleving zo dom  zou zijn om  talent 
zich met te laten ontplooien.

D r u k t  D 6 6  genoeg haar stem pel op d it  kab ine t?  In  N R  C  
H a n d e lsb la d  w e rd  betoogd d a t d i t  k a b in e t w e in ig  v e r 
schilde v a n  het vorige.
Ik vind wel dat er een duidelijk verschil is met het 
vorige kabinet. De VVD en PvdA werken samen in 
één kabinet, het C D A  is verwezen naar de oppositie- 
banken en D66 heeft wel regeringsverantw oordelijk
heid. D at de VVD en de PvdA gezamenlijk in een 
kabinet zitten, geeft aan dat de sociaal-economische 
paragraaf met m eer zo overheersend is. De oppositie
rol van het C D A  heeft als gevolg dat op departem en
taal, regionaal en lokaal niveau in het benoem ingsbe
leid de dom inante rol van die partij afneemt. De discus
sie over euthanasie en alternatieve straffen w ordt - nu 
het C D A  buiten de regering gehouden is - op een 
ander niveau gevoerd.

H et meest zichtbare van de D66-deelname aan het 
kab inet is de m anier van com m uniceren, de m anier 
waarop ministers praten en luisteren. H et is verfrissend 
om  bijvoorbeeld naar de m inisters W ijers en Borst te 
luisteren. Zij hebben oor voor de argum enten van 
anderen en zeggen verstandige dingen. Mijns inziens is 
het toch  een heel apart kabinet.

Toch is de w e tg ev in g  in za k e  eu thanasie  nog m e t echt 
liberaal te noem en.
Ieder individu heeft zeggenschap over zijn eigen leven, 
m aar de begeleider van een levensbeëindiging blijft 
strafbaar. De discussie over dit onderw erp is nog met 
ten  einde. De vraag is onder welke om standigheden je 
hulp  mag bieden bij levensbeëindiging. D at is een heel 
m oeilijke vraag waarover een zorgvuldige m aatschap
pelijke discussie gevoerd m oet w orden. Die discussie 
ken t een rijpingsproces en het is ten  m inste bespreek
baar in dit kabinet. H et uitgangspunt dat iedereen die 
bij het volle bew ustzijn is een keuze m oet kunnen 
m aken, kent zijn beperkingen. H oe stel je 'het volle 
bew ustzijn’ vast?

E en  v a n  de speerpunten v a n  u w  p a r tij  is de a fs ta n d  tussen 
burger en p o lit ie k  te ve rk le in en . H oe z ijn  jongeren m eer  
bij de p o lit ie k  te betrekken?
Politiek  kent twee aspecten: een belangenaspect en een 
ideologisch, breder m aatschappelijk aspect. Je m oeten 
jongeren duidelijk m aken wat hun  belangen zijn en de 
po litiek  als zodanig interessanter m aken. W aarom  
zouden  jongeren deelnem en aan het politiek debat als 
h u n  belangen m et op het spel staan en het debat met 
interessant is?
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Forum over Jongeren en drugs
gedogen, verbieden of hulp bieden?

Een onderdeel van stedelijk jongerenbeleid is het aanpakken van problem en waarm ee jongeren te m aken hebben. 
Een van die problem en is drugs, hetgeen in de recente berichtgeving duidelijk naar voren kwam . De vraag is wat je 
er aan kan doen en op welke m anier de verslaving aan drugs het leven van jongeren ontw rich t. Partij van de 
A rbeid afdeling Tilburg organiseerde een forum  over druggebruik onder jongeren en drugsbeleid, om dat zij voor 
het opstellen van een goed jongerenbeleid zoveel m ogelijk inform atie willen hebben over alle problem en waarmee 
jongeren geconfronteerd w orden. Tijdens dit forum  kw am en alle partijen betrokken  bij dit probleem  aan het 
woord: ouders (de dames Berkelo en Van Maasdam), politie (de heer van Geelen), C en tru m  voor A lcohol en 
Drugs (CAD; de heer Lebesque), een ex-druggebruiker en hulpverleners van drugverslaafden.

Politie
De gemeentelijke politie besteedt aparte aandacht aan 
jongeren die problem en hebben. Volgens w oordvoer
der Geelen gaat het m et vijfentachtig procent van de 
jongeren goed; die groep kom t niet m et de politie m 
aanraking. Vijftien procent wel in aanraking van de 
politie, maar bij de meesten van hen betreft het een 
eenmalige overtreding. "Je houd t dan vijf p rocent over 
die echt een probleem  heeft. Tegen de andere jonge 
overtreders treedt je één keer adequaat op en dan zie je 
ze met meer. Die vijf procent kom t terecht in de straf
rechtketen en de jeugdhulpverlening.

"Voor jongeren die een probleem  hebben, bieden we 
drie oplossingen. Eén groep kom t terecht in ons pre
ventieproject, en die bieden we gericht m aatw erk door 
goede gesprekken en een begeleiding door hulpverle- 
ningsland. Een andere oplossing is extra zorg besteden 
aan een dader als dat een jongere is. De meeste jonge
ren gaan eenmalig over schreef. Je k u n t dat 'grensver
kennend ' gedrag noem en. Als wij dan gesprekken met 
hen of hun ouders hebben is het probleem  vaak opge
lost. M et betrekking to t de groep rondhangende jonge
ren, proberen wij hen m et alleen als 'lastig' te zien 
maar vragen we ons ook af waarom  ze rond hangen? 
Beseffen ze zich dat ze overlast veroorzaken? Is er voor 
hen een m ogelijkheid to t ontspanning in de buurt?"

Ouders drugverslaafden
Een m oeder van een drugverslaafde, m evrouw  Berkelo, 
stelde dat de oorzaak van verslaving "een onvrede met 
zichzelf en het ontbreken van ruggegraat" zijn. H aar 
zoon begon op dertienjarige leeftijd m et drugs en is 
inmiddels vijfentwintig. "Jongeren zijn soms eenvou
dig te beïnvloeden. Ik m oet zeggen dat ik van die be
geleiding van de politie weinig m erk. Als ze hem  pak
ken voor een overtreding, sluiten ze hem  op en als hij 
vrij kom t begint het probleem  weer van voor af aan. 
Begrijp me met verkeerd; de politie is een enorm e 
steun bij directe probleemgevallen, bijvoorbeeld als hij 
agressief w ordt. Maar als hij vrij kom t heeft hij geen 
uitkering, geen hulp en geen onderdak. O o k  het vrij
willig afkicken in de gevangenis w ordt buiten de m u
ren niet ondersteund."

De zoon van m evrouw  van M aasdam raakte verslaafd 
op zijn veertiende. "H et begon in zijn geval m et hasj. 
D e hulpverlening zegt vaak: "Dit is m et zo erg." Maar 
op school zeiden ze wel 'dat hij niet goed mee kon'. 
D e klachten van school groeiden en het leren werd 
voor hem  onm ogelijk. N aar verloop van tijd begon hij 
zw aardere drugs te gebruiken, had hij m eer geld nodig 
en begon te stelen. En toen  uiteindelijk de politie hem 
oppakte en hij in de gevangenis kw am , veranderde er 
w einig aan die situatie. O o k  in de gevangenis is ontzet
tend  veel druggebruik.

"De begeleiding van de reclassering is steeds minder 
intensief geworden. Ze geven mij nu het advies om 
hem  niet m eer binnen te laten, m aar als hij onder 
invloed is trap t hij de deur in. Als wij de reclassering 
spreken en vragen of ze w erk voor hem  hebben, is het 
an tw oord  nee. En datzelfde antw oord  krijgen we als 
we hen vragen of ze opvang voor hem  hebben. Ikzell 
probeer de politiek en ook de koningin  en eigenlijk 
iedereen ervan te doordringen dat ze toezicht moeten 
houden  op drugverslaafden en m et hen m oeten praten. 
Laat ze flink werken, sluit die coffeeshops en verbied 
die ro tzooi streng. Bij mij heerst de angst dat ook mijn 
k leinkinderen het risico lopen." N et als de mevrouw 
Berkelo beaamde zij dat druggebruik hand in hand gaat 
m et psychische problem en en dat het afkicken onvol
doende begeleiding krijgt.

Centrum voor Alcohol en drugs
De heer Lebesque schat dat een kw art van de mensen 
die zij helpen jongeren zijn. De grootste bronnen van 
verslaving zijn alcohol, heroïne, speed en gokken. 
"A lcohol is een van de grootste problem en. H et is ook 
een hard drug, m aar een die gelegaliseerd is. hetzelfde 
geld voor gokken; ook dat is een legale hard drug. Het 
probleem  m et de illegale drugs is dat jongeren daarvoor 
het pad op m oeten. N aarm ate je langer gebruikt moet 
je steeds m eer gebruiken om hetzelfde effect te krijgen; 
dat is het m echanisme van verslaving." H et CAD 
verricht een stuk hulpverlening aan verslaafden en is 
daarnaast bezig met preventie, door op scholen voor
lichting te bieden om jongeren bewust te m aken van 
de gevaren van drugs.
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Tevens bekritiseerde Lebesque de stepping stone  theo
rie, die inhoudt dat m ensen die beginnen met soft 
drugs uiteindelijk ook aan hard drugs verslaafd raken. 
"Onderzoek heeft aangetoond dat deze theorie niet 
klopt. Er zijn genoeg m ensen die 'goed' m et soft drugs 
kunnen omgaan. Er zijn ook genoeg m ensen die zon
der ooit soft drugs gebruikt te hebben met hard drugs 
zijn begonnen."

overheid
Harri Aarts, m edew erker bij sociale zaken van de 
gemeente Tilburg, afdeling verslavingszorg - zegt dat 
de gemeenteraad in novem ber 1994 m aatregelen heeft 
getroffen met betrekking to t de verslavingsproblem a
tiek. "Het beeld dat wij van verslaving hebben is heel 
genuanceerd; er is een verschil tussen een experim ente
rende puber en een achttienjarige die m et in de JW G  
terecht is gekom en en zw ervend door de stad trek t. Je 
moet daarom  met denken dat je maatregelen kunt 
treffen die in alle situaties werken. Verslaving is een 
uitermate com plex probleem ." Tevens m erkt hij op 
dat de gegevens van het C A D  alleen de hulpvragers 
betreffen. "Voordat jongeren bij het C A D  kom en is er 
ai heel veel misgegaan."

"De doelstellingen die de gemeente had bij het opstel
len van het drugsbeleid, w aren het verbeteren van de 
hulpverlening en het terugdringen van de overlast door 
druggebruikers. H iervoor was sam enw erking nodig 
tussen instellingen zoals de G G D , C A D , de politie en 
andere instellingen. Aan dat forum  hebben we de vraag 
voor gelegd: welke jongeren kom en jullie tegen? O ver 
wie hebben we het? Pas als je een goed beeld hebt van 
de doelgroep kun je de zorg verbeteren en de overlast 
beperken.

"De gemeente heeft een convenant gesloten m et de 
coffeeshops. Vanuit de optiek van een ouder, zoals 
mevrouw Maasdam, kan ik begrijpen dat je ze wil 
verbieden. M aar als ik afstandelijk naar de m aterie 
kijk, dan zie ik dat een verbod problem en oplevert. Je 
ziet dan met m eer wat er gebeurt, je verliest controle 
en dan gaat de verkoop ondergronds. Je zult als m aat
schappij met het fenom een verslaving m oeten leren 
leven. Met dat convenant konden we de koffieshop- 
eigenaren ook voorw aarden stellen: geen verkoop aan 
meerderjarigen, geen reclame voor drugs en m et m eer 
dan dertig gram per persoon verkopen."

Huize Poels
Huize Poels is een Tilburgse hulpverleningsinstelling 
die zich bezighoudt m et de opvang van en hulpverle
ning aan zwervers. H em  Meys: "Als je naar drugversla
ving kijkt zie je een ontw ikkelingsproces van prille 
gebruiker naar die hard. In een pension dat wij hebben 
opgezet zit ruim  twee-en-een-halve eeuw drugversla
ving; die m ensen hebben echt extrem e problem en en 
kunnen bijna met in de m aatschappij functioneren. We 
redden het met om  alle extrem e gevallen terug in de

maatschappij te brengen. Bij een kleine groep langdu
rig verslaafden kunnen  we naar m aatschappelijk herstel 
streven.

"Naast het pension is er een dienstencentrum  waar 
m ensen kom en die zw ervend zijn en psychische p ro 
blem en hebben. Bij die groep fungeert drugs als een 
soort zelfmedicatie tegen psychische problem en. 
Psychische problem en en psychotische stoornissen 
gaan vaak hand-in-hand m et drugverslaving. H et doel 
van dat dienstencentrum  is m et alleen om  die groep te 
helpen m aar ook om  de openbare orde te handhaven. 
Wij bieden hen eten, drinken, beschutting, hygiëne en 
kleding. H et pun t is dat verslaafden eigenrichting 
oproepen en daarom  willen we ze van de straat halen. 
D e jongeren die bij het dienstencentrum  kom en zijn 
een kw art van de totale groep. D at zijn vooral mensen 
m et een internaatsgeschiedenis, die met voldoende 
steun hebben gekregen bij de jeugdhulpveremgmg. H et 
zijn m ensen die op zoveel pun ten  in de penarie zitten 
dat verslaving slechts één facet is.

"Als ik kijk wat er m et de verslaafden uit oudere 
pensions gebeurd is, dat stem t dat met positief. Een
derde is overleden aan verslavmgsziekten, een-derde zit 
nu  in een ander pension en een-derde heeft baat gehad 
bij de behandeling."

gebruik van XTC
Volgens een ex-gebruiker van X T C  concentreert de 
verkoop van dit m iddel zich bij disco's, zoals in T il
burg Kadance. "H et effect ervan is dat je een opgewekt 
gevoel hebt m aar de dag erna ben je zw aar verkankerd. 
Je ku n t er ook heel agressief van w orden. N a verloop 
van tijd ga je steeds m eer gebruiken of schakel je over 
op speed. M ensen die naar house-tenten of Kadance 
gaan, weten waar ze dat spul m oeten halen. Als je 
ernaar toegaat loop je het risico dat je het slikt. En als 
je n iet slikt, is er ook  niets aan; je m ist dan de geza
m enlijke roes. En heb je geen geld, dan sla je gewoon 
de ru it van een Kadet in en pik  je de autoradio eruit." 
H ij was er aan begonnen onder sociale druk en om 
stoer te doen. H et personeel van de betreffende disco 
blijk t evenm in een frisse rol bij deze praktijken te 
spelen: "Die pillen die het Kadance-personeel afpakt. 
verkopen ze zelf later weer."

Gedogen?
Bij de aanwezige ouders van drugverslaafden roept het 
idee van legalisering van soft drugs en hard drugs felle 
pro testen  op. T och  oordeelt de heer Geelen m ild over 
het gedoogbeleid: "H et beleid ten aanzien van soft 
drugs is m oeilijk terug te draaien; als m ensen het wil
len krijgen hoeven ze er niet voor naar coffeeshops, 
m aar kunnen  ze het ook  door huisteelt verkrijgen. H et 
zijn vaak de om standigheden die niet positief zijn, die 
het gebruik bepalen. Je m oet vooral aan die om standig
heden w erken." Lebesque valt hem  hierin bij: "Je moet 
inform atie verstrekken aan jongeren en hun ouders
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over de effecten van de m iddelen en welke verschillen
de soorten middelen er zijn."

Geelen: "We m oeten selectief zijn ten opzichte van 
die m ensen die we doorsturen  naar justitie, anders kan 
dat apparaat het niet aan. We zouden graag de gehele 
handel in X T C  en harddrugs u itbannen , m aar dat 
kunnen  we met aan. W e zijn genoodzaakt ons te be
perkten to t de echte excessen."

"Sinds de invoering van het convenant m et de cof
feeshops is er m inder overlast en zijn er m eer spelre
gels. H et begrip overlast is ook duidelijk om schreven. 
Coffeeshops mogen m aar bepaalde tijden open zijn, 
het parkeergedrag van bezoekers w ord t gecontroleerd 
evenals het gebruik in de buurt en de verantw oorde
lijkheid van de eigenaar van de koffieshop houd t niet 
op bij de voordeur. Hij blijft aansprakelijk voor het 
gedrag m en buiten de shop.

"Als je de klachten van overlast door om w onenden 
ontrafelt, blijken deze niet alleen coffeeshops te betref
fen, m aar ook disco's en rondzw ervende jongeren. 
O ver het gros van de coffeeshops hebben we weinig 
klachten. H et ongenoegen van om w onenden u it  zich 
vaak in de richting van coffeeshops, m aar die gevoelens 
blijken vaak ook andere oorzaken te hebben. Die 
controle die m ogehjk gemaakt is door het convenant 
w erkt. Jongeren onder de zestien kunnen  dat spul 
gewoon niet meer krijgen."

Van een zekere mate van dwang in de richting van de 
verslaafden is zeker sprake, aldus Geelen: "N otoire 
drugverslaafden krijgen voorrang en die proberen we 
in een traject te krijgen dat we 'dwang op m aat' noe
men. O f ze kicken vrijwillig af, of ze gaan de cel in. Zo 
proberen we het web te sluiten."

Wat doe je er aan?
Volgens Aarts speelt de sam enw erking tussen organisa
ties als het C A D  en de G G D  een belangrijke rol, voo r
al op preventief vlak. "Je m oet jongeren erop wijzen 
wat het middel is en welke risico's ze lopen." De G G D  
geeft op het m erendeel van de scholing voorlichting 
om  daarmee de kennis, houding en het gedrag van 
jongeren t.o.v. drugs te veranderen. Scholen zien het 
belang van voorlichting en het accent dat bij de voor
lichting gelegd w ordt op groepsdruk.

Volgens Geelen is het drugprobleem  verweven m et 
ander problem en. "Jongeren hebben geen werk, een 
slechte scholingsachtergrond of kom en uit een in ter

naat. M et verboden los je de oorzaken met op. Je moet 
steeds vroeger ingrijpen en m eer kansen op werk bie
den. Je kun t natuurlijk  jongeren nooit een sluitend net 
bieden, m aar dat is nog altijd beter dan botweg verbie
den. Fasen waarin het mis gaat, zijn: de uitval op 
school en werkloosheid. H et is een feit dat er nu m in
der w erk is dan vroeger. W e zetten in op beheersen 
van het probleem , m aar verboden handhaven; daar 
loop t het systeem op stuk en raken de gevangenissen 
vol. In het verleden is het geprobeerd om  het drugpro
bleem strafrechtelijk op te lossen m aar dat lukte met."

H ein  Meys van H uize Poels valt hem  hierin bij: "De 
beschikbaarheid van het middel is het probleem  niet, 
m aar je m oet jongeren perspectieven bieden. O nder die 
jongeren die weinig kans hebben op w erk en een ge
lukkig  leven, zijn de meeste verslaafden. De politiek 
m oet hen uitzichten bieden."

O o k  H a rn  A arts onderschrijft de visie van de heer 
Geelen: "We m oeten leren van de problem en, zoals de 
ouders van verslaafde jongeren die zojuist noemden. 
Als m ensen zonder perspectief vanuit de gevangenis in 
de m aatschappij kom en, kun je voorspellen dat het mis 
gaat. Wij zijn bereid te kijken naar zinvolle dagvulhng, 
w erk, inkom en en onderdak op voorwaarde dat ver
slaafden m et terugvallen op het oude niveau."

Meys kaart ook een goede begeleiding van drop outs 
aan: "Als jongeren uit de JW G  geraken, krijgen ze vier 
m aanden lang geen u itkering en raken ze in steeds 
grotere problem en. De groep van drop outs geraakt in 
steeds grotere problem en. Sommigen stelen op hun 
w erk, w orden daarom  ontslagen en krijgen dan drie 
m aanden geen uitkering; dan m oeten ze nog vaker 'op 
pad'.

afsluitend
De discussie was voor mij zeer interessant en ik vond 
het een goed initiatief om  m eer inzicht te krijgen in de 
problem en m et welke jongeren geconfronteerd w or
den. Tevens benadrukt deze discussie-avond dat het 
ook in liberale kring tijd  w ord t om meer aandacht te 
besteden aan ïongeren en jongerenbeleid.
Een mooi laatste w oord  w erd geboden door een van de 
PvdA-raadsleden: "De politiek m oet luisteren naar de 
verhalen uit het leven."

Jongeren & Jongerenbeleid 38 Liberté Egalité Fraternité 1996



"Kamerleden zijn veel te bang voor referenda 
en de gunst van de kiezer."

Interview met Ciska Scheidel

Sinds enige m aanden heeft de JO V D  een nieuwe voorzitter: Ciska Scheidel, student bestuurskunde aan de Erasmus 
Universiteit R otterdam  en student politicologie aan de Rijks Universiteit Leiden. De LEF-redactie sprak met haar 
over longerenbeleid en de toekom stige koers van de JO V D .

Wat be teken t liberalism e v o o r  je?
De vrijheid van het individu kom t op de eerste plaats, 
maar individuen blijven verantw oordelijk  ten opzichte 
van elkaar. Ik vind daarnaast dat de staat kansen en 
middelen dient te verschaffen voor ontplooiing, zoals 
onderwijs. Z onder middelen, geen vrijheid. H ier is 
echter een grens aan, die gevorm d w ordt door de eigen 
verantwoordelijkheid. M ensen m oeten zelf hun  kansen 
benutten.

Je spreekt over on tp loo iing . Toch w o rd t liberalism e een 
egoïstische ideologie genoem d.
Egoïsme heeft mets m et liberalisme te m aken. Als 
mensen hun eigen voordeel nastreven kunnen  ze ook 
anderen helpen. A m bities zijn nodig voor vooruitgang. 
Als je een vriend helpt, kun  jij zelf door hem  later ook 
geholpen worden. En dat hoeft mets eens te gebeuren; 
ie helpt hem om dat dat je een fijn gevoel geeft.

V ind jij d a t de V V D  een rechtse, egoïstische koers vaart?  
Op materieel vlak ben ik het op veel punten  m et de 
VVD eens, m aar als we spreken over politieke onder
werpen die het im m ateriële vlak liggen, kan ik me 
minder in de VVD-koers vinden. Kijk naar de VVD- 
standpunten inzake het hom ohuw elijk  en het drugsbe
leid. Ik vind dat je een liberaal drugsbeleid m oet voe
ren, om dat mensen het zelfbeschikkingsrecht over hun 
eigen lichaam m oeten hebben en dat je alternatieve 
samenlevingsvormen m oet toestaan om dat het aan 
mensen zelf is hoe ze hun  leven m richten.

Om terug te k o m e n  op h u n  onderw erp  egoïsm e; is he t m e t  
hard om  te stellen - zoals de J O V D  n u  doet - d a t het m in i 
m um loon verlaagd  m o e t w o rd en  om  de w erkloosheid  te 
bestrijden ?
Het w ordt goedkoper voor werkgevers om  m ensen in 
dienst te nem en. Je m oet echter wel de belastingvrije 
voet verhogen, zodat voor de m ensen die voor het 
minimumloon w erken er weinig verschil bestaat met 
de huidige situatie. A rm oede kan dan m et ontstaan.

Glastra va n  L oon  bekritiseerde het libera lism e do o r te 
stellen d a t deze s tro m in g  z ich  teveel rich t op he t w egne
men va n  b e lem m eringen  en te w e in ig  op he t b ieden va n  
kansen.
Dan vraag ik me af op welk liberalisme hij doelt. Ik

vind het belangrijk dat belem m eringen w orden wegge
nom en. De overheid m oet m et alles voor mensen zelf 
gaan regelen; je m oet w aken voor een m entaliteit 
waarbij m ensen alle problem en op het bord van de 
overheid schuiven. Aan de andere kant vind ik dat het 
ontplooiingsliberalism e wel degelijk oog heeft voor het 
bieden van kansen en m iddelen. Zoals ik al zei is hier 
ook  een grens aan. Als m ensen bijvoorbeeld werk 
blijven weigeren, mag je ze korten  op hun uitkeringen. 
D it blijkt te werken.

Is d a t een ju ist u itg a n g sp u n t - ko r te n  op u itke r in g en  als 
w e rk  gew eigerd w o rd t - aangezien  er m eer m ensen dan  
banen  z ijn?
Je hebt inderdaad op dit m om ent een structurele w erk
loosheid. H et w erkt niet om  banen te gaan scheppen; 
de M elkert 1 en 2 banen leiden to t verdringing op de 
arbeidsm arkt en deelnemers aan deze projecten stro
m en m aar m ondjesm aat door to t echte banen.

Toch d e n k  ik  m e t  d a t er w erk loosheid  is o m d a t m ensen  
m e t w ille n  w erken . D e n k j i j  d a t er a ndere  oorzaken  z ijn?  
Ik denk  inderdaad niet dat er een onwil bestaat om  te 
w erken, aangezien w erken voordelen biedt zoals een 
bepaald klimaat, geld etcetera. In P ub liek  geheim  - een 
sociologisch onderzoek - werd een interessant over
zicht geboden van de oorzaken van de werkloosheid. 
D e vraag en het aanbod aan w erk  sluiten niet altijd op 
elkaar aan. E r bestaat een bepaalde mismatch. De 
groep van lager geschoolden is kw etsbaar om dat veel 
van het w erk dat zij verrich tten  is weggesaneerd.

W a t z i jn  jo u w  oplossingen v o o r  de w erkloosheid?
Je m oet het begrip 'passende arbeid' verruim en. De 
verschillen tussen uitkeringen en m in im um loon m oe
ten  groter w orden en er m oet een m entaliteitsverande
ring kom en. M ensen m oeten zich flexibeler opstellen 
ten  opzichte van om scholing.

H e t vo lgende J O V D  congres gaa t o ver  flex ib ilisering . Is 
h e t w erken  m e t flex ib e le  arbe idscontracten  een goede 
m a n ie r  o m  de w erk loosheid  te bestrijden?
Ik kan niet aantonen dat h ierdoor structureel meer 
m ensen aan de slag raken. M ensen w orden m akkelijker 
aangenom en, doen h ierdoor m eer ervaring op en heb
ben een beter toekom stperspectief. Bij d rukke tijden
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laat de werkgever zi|n  w erknem ers m et overw erken, 
maar neem t iem and anders aan. O f het structureel 
m eer werk oplevert weet ik m et. E r zal wel sprake zijn 
van een verrijking door ervaring.

B in n e n  de V V D  is een discussie gaande over n o rm e n  en 
w aarden  en o f  de o verheid  bepaalde w aarden  m o e t u itd ra 
gen. H oe sta ]i] h ier tegenover?
Negatief, de overheid draagt reeds bepaalde norm en en 
waarden uit. Die staan in de wet. W at de Telderstich- 
ting voorstaat is om  sub-norm en en waarden te p ropa
geren zoals spaarzaamheid. Als je sub-norm en gaat 
propageren, benadeel je m ensen die andere norm en en 
waarden aanhangen.

D e n k t  m en  b ij de W D  d a t libera lism e geen n o rm e n  en  
w aarden heeft en d a t ze  d a a ro m  leen tjebuur m oeten  
spelen bij het ch r is ten d o m ?
De VVD is op dit m om ent voor een norm en-stellende 
overheid, terwijl ze de definitie van een m oraliserende 
overheid aanhoudt. Ze wil aangeven wat goed en fout 
is. H et m oraliseren w ordt te ver doorgevoerd; m en zit 
op een verkeerd terrein. H et vreem de in de discussie is 
dat we als samenleving m et ons stemgedrag al bepaalde 
norm en en waarden aangeven. Zover als de Telder- 
stichting wil gaan kan met; dan w orden groepen aan de 
zijkant gesteld.

Is D 6 6  in  d it  opzich t libera ler d a n  de W D ?
Er zitten absoluut liberale elem enten in het gedachten
goed van D66. Hetgeen w ordt verbloem d door de 
terughoudendheid van haar leden om  het w oord 'libe
ralisme' in de m ond te nem en.

H e t them a va n  d it  n u m m e r  is jongerenbeleid . E r  w o rd t  
stevig  b ezu in ig d  op jongeren- en w e lz ijn sw erk  terw ijl de 
taken  en problem en m e t a fn em en . H o e  sta jij h ier tegen
over?
Mijns inziens is er eerder sprake van een verschuiving 
van gelden. Er is nu m eer aandacht voor jeugdcrimina
liteit dan voor andere beleidsterreinen die met jonge
ren te maken hebben. Inzake jeugdcriminaliteit ben ik 
van m ening dat gekeken m oet w orden naar de achter
liggende factoren van jeugdcrim inaliteit en dat een 
goed preventief beleid opgezet dient te worden. H et 
blijkt dat jeugdcriminaliteit m et m eer ophoudt als de 
daders werk krijgen en een gezin stichten. O m  dit 
tegen te gaan m oet voorlichting gegeven w orden op 
scholen waarbij jongeren w orden aangesproken w or
den op hun toekom stige verantw oordelijkheden. O p 
die leeftijd zal niem and spontaan om  verantw oordelijk
heden vragen; je zal ze daarom  erop m oeten wijzen. 
De ouders hebben daar allereerst een verantw oordelijk
heid in.

W at z ijn  volgens jo u  de oorzaken  v a n  jeu g d crim in a lite it?  
Een veelgehoorde diagnose is dat de samenleving ano

n iem er w ordt, dat beide ouders w erken zodat er nie
m and thuis is om  op de kinderen te letten en dat nor
m en en waarden niet m eer w orden nageleefd. K ortom , 
gesteld w ord t dat er een verschraling van de samenle
ving is. Ik vind dat je voorzichtig  m oet zijn met die 
diagnose. O m dat bepaalde norm en en waarden niet 
m eer w orden nageleefd, kun  je nog m et spreken van 
een algeheel n o rm  verval.

Je m oet jonge daders goed begeleiden en uitleggen 
w a a ro m  iets m et mag en je m oet ook  sneller straffen 
opleggen. Ik ben een groot voorstander van alternatie
ve straffen om dat hierbij m ensen zien waarom  ze 
gestraft w orden en de p rak tijk  uitw ijst dat er m inder 
gevallen van recidive zijn. Preventief optreden houdt 
onder andere in dat thuis en op scholen duidelijk ge
m aakt w ordt wat volgens de wet wel en m et mag.

O m  een a n d er  p u n t  a a n  te ka a rten  w a a rm ee  jongeren te 
m a k e n  hebben; v in d j i j  d a t het o n d erw ijs  d o o r alle k o r t in 
gen op de beurs nog  toegankelijk  is?
E r zijn veel m ensen die angstig w orden als ze rond  de 
ƒ425,- als studiebeurs krijgen, hetgeen in sommige 
steden gelijk is aan het bedrag dat m ensen aan kam er
h u u r betalen. Ik vind dat je krachtiger m oet selecteren. 
H et is goed dat jongeren uit alle maatschappelijke 
lagen van de bevolking gaan studeren, m aar dan m oe
ten  het wel getalenteerde jongeren zijn m et voldoende 
capaciteiten. H et bindend studieadvies na één jaar is 
een goede tussenoplossing. Eén jaar is een goed m eet
m om ent; als je na één jaar nog m et weet hoe je moet 
studeren, dan leer je het nooit.

H ebben  jongeren vo ldoende  inspraak  in  he t onderw ijs?  
M eer dan voldoende. Ik ben het m et zo oneens met de 
voorstellen van m inister R itzen. H et is m aar een be
p erk t groepje studenten dat invloed wil uitoefenen. De 
m eerderheid van de studenten wil gew oon goed onder
wijs. Een bestuurdersrol is voor studenten met wegge
legd; het zijn gewoon consum enten die goed onderwijs 
willen. Z ijn ze ontevreden over het beleid, dan kunnen 
ze verhuizen naar een andere um versiteit. Inspraak is 
in orde m aar m edebestuur niet. Je achterban is bijna 
nihil als student-bestuurder. Een instelling m oet weten 
w at er leeft onder studenten, m aar ze hoeven niet mee 
te besturen. Een adviserende rol is voldoende. 
U m versiteiten m oeten een m eer bedrijfsm atig karakter 
krijgen; dat bevordert het functioneren van die onder
wijsinstellingen.

O p w elke  p u n te n  schiet het u n iv e rs ita ir  onderw ijs  in  jo u w  
ogen tekort?
H et zet onvoldoende aan to t w erkelijk doordenken. 
Teveel ligt de nadruk op tentam ens leren en te weinig 
op onderzoek. De feedback is te gering en er is te 
weinig discussie. Er m oet m eer interactiviteit tussen 
studenten en docenten kom en. E r is te weinig tijd om
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studenten te stim uleren verder te kijken dan alleen de 
stof die voor hun neus kom t.

Op w elke  p u n te n  m o e t de J O V D  zich  gaan pro fileren  n u  
veel va n  haar oude stokpaardjes beleid  z i jn  g ew o rd en ?
Er moet een discussie ontw ikkeld  w orden waarbij het 
terrein verkend w ordt, nieuwe inzichten ontw ikkeld  
kunnen w orden en ideeën kunnen  rijpen. Als voorzit
ter van het Politiek Secretariaat was het m ijn taak 
nieuwe ideeën naar voren te brengen en discussies aan 
te zwengelen. We m oeten m et alleen schoppen tegen 
bestaand beleid, maar ook alternatieven aandragen, 
zoals dat bijvoorbeeld met het mediabeleid is gebeurd.

Welke p u n te n  z ijn  dan  vo o r  jo u  b e la n g rijk f 
Leefbaarheid vind ik een belangrijk them a, hetgeen te 
maken heeft m et bereikbaarheid en het je veilig en 
plezierig voelen in de directe omgeving. H et heeft te 
maken met ruim telijke ordening, w onen en werken, 
volkshuisvesting en milieu. De vraag die hierbij cen
traal staat is hoe je tegen een stad aankijkt. W il je een

com pacte stad waar alles dicht bij elkaar is - wonen, 
w erken en w inkelen -, wil je groenvoorzieningen 
etcetera?

Een ander punt is de stadsprovincie. De huidige 
bestuursstructuur van N ederland voldoet volstrekt met 
m eer aan de eisen van deze tijd. De stadsprovincie zou 
de belangrijkste laag m oeten w orden en provincies 
m oeten w orden afgeschaft, zodat je beter kunt 
concurreren in Europa. O p  het gebied van brandweer, 
politie en ruim telijke ordening m oet je de zaken groot
schaliger aanpakken; de bevoegdheden m oeten op een 
ander niveau kom en te liggen.

G ezien  de uitslag v a n  de referenda is m e t  iedereen het 
h ierin  m e t je  eens.
Kam erleden zijn veel te bang voor referenda en de 
gunst van de kiezer. Af en toe m oet je gewoon dingen 
doordrukken.

C e d n c  P. Stalpers

Een wonderlijke tegenstelling in kaart gebracht
door Marten Gerssen

Eén van de positieve dingen van de Teldersstichting is dat ze zich m et alleen profileert als opstelster van 
discussiestukken, m aar dat ze zich ook intensief bezighoudt m et het systematisch m  kaart brengen van de 
geschiedenis van het (Nederlandse) liberalisme. In eerdere G eschriften w erd al een overzicht gegeven van liberale 
kopstukken. M et de publikatie Tussen P olarisatie  en Paars is een belangrijk en verrassend actueel vraagstuk 
beschreven: de storm achtige verhouding tussen liberalen en socialisten in N ederland in de afgelopen 100 jaar.

De aanleiding, eerst voor een serie artikelen in Liberaal 
Réveil en nu  in bew erkte vorm  m dit boek, was de 
vorming van het meest curieuze kabinet in de 
Twintigste-eeuwse parlem entaire geschiedenis: een
samenwerking tussen diezelfde liberalen en socialisten, 
toevallig of met precies honderd  jaar na de oprichting 
van de SDAP.

Puur historisch gezien heb ik liberalisme en socialisme 
altijd gezien als nauw  verw ante strom ingen. Ik heb mij 
ook altijd kunnen  voorstellen dat het socialisme o n t
stond als een logische consequentie van de liberale 
filosofie: beide strom ingen streven naar de bevrijding 
van het onderdrukte individu, al beschouw en de libera
len deze achterstand als "selbstverschuldet"11 en is de 
onderdrukking volgens de socialisten het resultaat van 
een klassenstrijd. In de grond zijn echter beide stro 
mingen uit op een klassenloze samenleving. Ze 
verschillen alleen fundam enteel van m ening over de

“ zie Im m a n u e l K a n t: W as ist A u fk la ru n g ?

aanpak van dit probleem  en de structuur van die klas
senloze m aatschappij. De scheidslijnen tussen beide 
kam pen hebben zich ook pas langzaam ontw ikkeld 
vanaf ongeveer 1870, toen  de partijstructuur binnen 
ons parlem entair stelsel langzaamaan gestalte kreeg. 
G edurende de afgelopen eeuw hebben de rechtervleu
gel van de socialistische en de linkervleugel van de 
liberale partijen sam enw erking noo it willen ontsluiten. 
Deels beroepen zij zich op hetzelfde gedachtengoed. 
D aarom  zijn het hedendaagse socialisme en het heden
daagse liberalisme te beschouw en als broer en zus: 
fundam enteel verschillend, m aar m et een gelijke af
kom st.

D e N ederlandse liberale strom ing heeft sinds Thorbec- 
ke altijd onderdak geboden aan een conservatieve 
groep, waarbij "conservatief" niet als negatieve term  
bedoeld is, m aar als "verw ant aan de Britse Conservati- 
ves". Die verw antschap uitte zich in bijvoorbeeld O ud, 
V an Riel, Wiegel, en significant in de persoon van 
Bolkestein. Resultaat daarvan is een sterke nadruk  op 
het utilitaristische liberalisme. In bijvoorbeeld D uits
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land en G root-B rittannië zijn de conservatieve kiezers 
veeleer te vinden bij partijen als respectievelijk de 
C D U /C S U  en de Tories. De speelruim te en ook het 
ideële gedachtengoed van de FD P en de Liberal Demo- 
crats heeft daardoor een karak ter gekregen van een wat 
meer D66-achuge, intellectuele partij. Juist door het 
enigszins conservatieve karak ter van de VVD was er in 
N ederland duurzam e ruim te voor D66, een vrijzinmg- 
dem ocratische beweging. D e VVD heeft zich to t in de 
jaren tachtig kunnen  beroepen op een anti-PvdA koers 
en had daarin structureel succes. O proepen  to t een 
gematigder koers (Vonhoff, Voorhoeve) konden daar
aan weinig veranderen.

Tussen po larisa tie  en paars geeft een overzicht van de 
roerige en sterk wisselende betrekkingen tussen libera
len en socialisten. H et boek geeft aan dat de w ederzijd
se antipathie heel duidelijke pieken en dalen heeft 
gekend, en dat die ook niet noodzakelijk bij beide 
partijen op hetzelfde m om ent lagen. T ekenend is bij
voorbeeld de overstap van O u d  van PvdA naar VVD 

■in 1948 en de overstap van - de latere PvdA-fractie- 
voorzitter - R oethof in omgekeerde richting in 1966. 
De chronologie is behoorlijk  strak gehandhaafd, waar 
door beschrijving van de eeuw 1894-1994 geen gaten 
heeft. Dat m aakt het boek alleen al als naslagwerk 
nuttig. H et boek m aakt de opkom st van de polarisatie- 
strategie integraal duidelijk als een werkwijze die sinds 
O ud vrijwel onafgebroken door de VVD is vol
gehouden. De PvdA begon de tegenstelling pas goed 
op te voeren onder leiding van Ed. van Thijn, 
campagneleider vanaf 1966. V oor jongeren zoals ik, die 
PvdA en VVD alleen kenden als wederzijdse verkette
raars, is dat een zinvolle aanvulling op noodzakelijke 
historische kennis.

H e t boek gaat in op de voorzichtige stapjes naar Paars, 
zoals die continu  zijn gezet door vooral jonge mensen 
uit het liberale kam p. De eerder genoemde R oethof is 
daar een voorbeeld van. H e t Des Indes-beraad van de 
JO V D  is sinds de jaren '70 een denk tank  geweest voor 
een met-confessionele coalitie. H et boek is voorzichtig 
w aar het gaat om  de in terpretatie van de betekenis van 
Paars. A lleen in de bijdrage van Bolkestem wordt 
daarop expliciet ingegaan. In zijn Brugse Rede beweert 
Bolkestein dat de oorzaak van paars vooral ligt m het 
failliet van het klassieke socialisme. Die uitspraak is 
begrijpelijk, m aar m isschien voorbarig. De rest van het 
boek  h o u d t zich erover op de vlakte, en dat is terecht. 
H e t doel van het boek is vooral het geven van een 
historisch overzicht. Bovendien is het paarse kabinet 
nog een te recent verschijnsel om  er grote historische 
conclusies over uit te spreken. N iem and weet of de dip 
in het C D A  een tijdelijk of een structureel verschijnsel 
is, of dat p u u r de partij samenstelling van de Tweede 
Kam er de oorzaak is van dit curieuze kabinet. In een 
artikel over het A O V  heb ik de 'schuld' zelfs eens bij 
de ouderenpartijen neergelegd.

De genuanceerdheid van het boek w ordt versterkt 
door bijdragen van PvdA-m ensen als Becker en partij- 
ongebonden historici. D at m aakt dat het boek - de 
begrijpelijke u itzondering van Bolkestein daargelaten - 
geen VVD-successtory is, en een helder beeld geeft van 
de aanloop naar een onvertoonde sprong.

P .G .C . van Schie (red.)
Tussen p o larisa tie  en paars,
de  100-iange verhoud ing  tussen socialisten en liberalen in 
N ed erla n d
K ok-A gora/prof. B.M,

Ad Wfi %r. m.
I
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^  W L a a t j i j  je  liberale 
I stem horen?

Wordt dan lid van de 
Ltf-redactie!
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Over jongeren en het moeras
Ah Doelman-Pel

In de werken van M arten T oonder laat de schrijver regelmatig heer Bommel aan het w oord. Zo spreekt Bommel 
altijd to t zijn jonge vriend, de heer T om  Poes. In een van zijn bundels spreekt heer Bommel: 'K om aan, jonge 
vriend. Ga jij m aar voorop, dan kan ik je uit het moeras trekken , w anneer je soms van de weg afraakt. Een 
goedmoedigheid van de heer Bommel, die bij nadere bestudering toch  enige vraagtekens oproept. Geheel gespeend 
van eigenbelang spreekt heer Bommel hier met.

Vaak hoor je tegenwoordig: "Jongeren hebben het 
meer dan goed", "Jongeren kom t alles aanwaaien", 
"Jongeren w orden lui en onverschillig". Samen m et de 
bezuimgingsnoodzaak en een vlaag van restauratieijver, 
waar het om  norm en en waarden gaat, is het m aar al te 
gemakkelijk om  af te geven op de huidige generatie 
jongeren. De generatie N ix. Die naam  w ordt de jonge
ren toegedicht. En dat is jam m er. Ik vind dit een vorm  
van cultuurpessim isme, waar ik me met aan wil over
geven. D it doet de w erkelijkheid geen recht en per slot 
van rekening hebben de jongeren de toekom st!

De afgelopen jaren is er alles aan gedaan om  jongeren 
vanaf achttien jaar zelfstandig te m aken. De meerder- 
/.ingheidsleeftijd werd verlaagd; jongeren zijn vanaf die 
leeftijd ook w ettelijk aansprakelijk. M aar de aansprake
lijkheid is met alleen juridisch; ook  econom isch zijn ze 
eerder zelfstandig, hoew el de ouders verantw oordelijk 
blijven to t de leeftijd van 21. M et de W et op de Stu
diefinanciering 18+ kregen alle studenten boven de 
achttien recht op (minimaal) een basisbeurs. En de 
1990-maatregel bepaalt dat alle jongeren vanaf achttien 
laar de econom ische zelfstandigheid dienen te verw er
ven.

De huidige generatie jongeren kent de politiek niet 
anders dan dat er bezuinigd m oet w orden. E r is n a tuu r
lijk ook het nodige gebeurd. De bijstand voor jongeren 
onder de 21 jaar is er nog in de vorm  van de AKW . 
Verder is de bijstandsnorm  afhankelijk van de leef
vorm als je tussen 21 en 27 jaar oud bent. V erder zijn 
er flinke aanpassingen bij de studiefinanciering, k o rtin 
gen op het leerlingwezen en er is ook geen m ogelijk
heid voor huursubsidie m eer w anneer je ook studiefi
nanciering ontvangt.

Jongeren zijn natuurlijk  m eer dan alleen sociaal eco
nomisch beleid of bezuinigingen. De jeugd heeft een 
eigen dynam iek en een eigen uitstraling. En vele jonge
ren hebben de politiek  alleen nodig dan voor het 
voorwaardenscheppend beleid. M aar er is ook nog 
zo'n tw intig  procent van de jongeren die iets m eer van 
ons vraagt. H ulp  en bescherm ing van de samenleving 
gaan daarbij hand in hand.

Voorwaardenscheppend onderwijs voor jongeren

N atuurlijk  is de CDA-fractie van m ening dat de 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs nog steeds 
een peiler is van het onderwijsbeleid. De uitgangspun
ten  solidariteit en gerechtigheid vragen hierom . Dat is 
ook één van de redenen dat deze fractie m et enthousi
ast is over de prestatiebeurs. Deze vorm  van studiefi
nanciering beperkt de toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs. M ensen uit de groepen waarvan de ouders 
bijvoorbeeld geen hoger onderwijs hebben genoten, 
krabben zich nog wel eens achter de oren voordat ze 
onderw ijs gaan volgen m et de kans op een schuld van 
tienduizenden guldens. N atuurlijk  is een betere 
voortgangscontrole een goede zaak. M aar het onder
wijs is m eer dan de um versiteit.

O nderw ijs is investeren in de samenleving. Samenle
ving in de zin van de twee w oorden w aaruit dit w oord 
is opgebouwd: samen en leven. Bij het onderwijs denkt 
het C D A  dat samen die verantw oordelijkheid voor het 
onderw ijs het best to t haar recht kom t. O o k  ouders 
hebben een verantw oordelijkheid voor het onderwijs. 
En zodra jongeren ouder w orden en ook zelf verant
w oordelijkheden kunnen  dragen is het logisch die 
verantw oordelijkheden m et hen te delen. Daarom  is 
het C D A  sterk tegenstander van het on tnem en van de 
inspraak van studenten op de universiteiten en facultei
ten . De toegankelijkheid van het onderwijs zal gewaar
borgd m oeten w orden.

H et basisonderwijs is in de ogen van de CDA-fractie 
van groot belang. Een onderw ijssoort waarbij de be
tro k k en h e id  van de ouders heel groot kan en m oet 
zijn. D aarom  zet onze fractie zich in voor met name 
kleinere scholen. D it onder het m otto  van de tnense- 
lijke  m a a t. En terecht. H oe dichter het onderwijs bij de 
ouders, hoe beter het onderw ijs probleem signalerend 
kan w erken  en kan aansluiten op de wensen van de 
ouders.

Jongeren in de samenleving
De jongere generatie zal t.o.v. de andere generatie m eer 
aan betaalde arbeid blijven deelnem en, ook als er k in
deren kom en. D aarom  is het natuurlijk  noodzakelijk 
dat er m eer w ord t gedaan aan de verlengde schooldag, 
zoals kinderopvang e.d. M et nam e voor alleenstaande 
ouders is dat van groot belang. Ikzelf h o o r duidelijk to t
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die groep van politici die het goed vm dt dat ouders, 
ook van ]onge kinderen, aan het w erk blijven. Als 
mensen een tijd  uit het arbeidsproces zijn, is het haast 
ónm ogelijk weer een plaats op de arbeidsm arkt te be
vechten.

D it doet niets af aan de waarde die het C D A  toekent 
aan het gezin. En gelukkig zijn we daarin niet de eni
gen; het C D A  hoeft de sam enleving m et te overtuigen. 
In het rapport van het SCP Jongeren  op de drem pel v a n  
de jaren 90 (1992) geeft 95 % van de jongens en 95% 
van de meisjes aan dat ze later samen de kinderen 
willen opvoeden. 83% van de jongens v indt ook dat ze 
samen de kinderen verzorgen. In het rapport Jeugd  van 
het SCP (1994) kom t naar voren dat 97% van de jonge
ren in de toekom st wil gaan sam enw onen en / of tro u 
wen. Een goed opvoedingsklim aat is een van de waar
borgen voor een stabiele ontw ikkeling. H et C D A  
hoeft dus helemaal m et in de verdediging m et zijn 
gezins- en kindvriendelijk beleid. Wij hoeven de sa
menleving met te overtuigen, dat hebben anderen al 
gedaan.

Werk en jongeren
H et C D A  streeft naar een situatie, waarin jongeren of 
w erken,of studeren of in laatste instantie in het JW G  
w orden opgenom en. Daaraan willen we w erken. D at 
betekent dat de JW G  m oet w orden uitgebreid. M aar 
ook bijvoorbeeld m het leerlingwezen zou m eer m oe
ten worden geïnvesteerd.

H et is opvallend dat schoolgaande jongeren de laatste 
jaren steeds m eer zijn gaan verdienen. O o k  voor mar- 
keteers is dit een zeer interessante doelgroep geworden. 
D it is bijvoorbeeld alleen al af te lezen aan het aantal 
bladen als P auze , Break o u t , Fancy  en W ebber. Allemaal 
middelen om de doelgroep te bereiken met speciale 
advertenties. N atuurlijk  is het goed als jongeren op 
jonge leeftijd werkervaring opdoen, m aar in m ijn ogen 
is dat m et per definitie een goede ontw ikkeling. Veel 
van het werk dat de scholieren en studenten doen, zou 
ook gedaan kunnen w orden door m ensen die het nu 
m oeilijk hebben op de arbeidsm arkt. M ensen die bij
voorbeeld een aantal jaren w erkloos zijn. Tijdens het 
armoededebat heeft het C D A  ingébracht dat het goed 
zou zijn dat uitkeringsgerechtigden, ook jongeren, die 
geruime tijd werkloos zijn, een gedeelte van het geld 
dat ze verdienen naast hun  uitkering kunnen  houden. 
D it is de zogenaamde bijverdienregeling, die enige tijd 
geleden is beperkt. D oor m et elke verdiende gulden te 
korten op de uitkering w orden m ensen beloond voor 
hun inspanningen. Zeker voor m ensen die drie jaar of 
langer werkloos zijn, is dit een goede zaak.

Participatie is meer dan geld verdienen
V oor jongeren geldt er het zogenaamde m inim um loon. 
H oe ouder je bent hoe m eer je kunt verdienen. H et

m inim um jeugdloon is in het begin van de jaren '80 
tweemaal fors neerwaarts bijgesteld. De eerste maal in 
1981 betrof het tien procent en de tweede keer in 1983 
w erd het m inim um jeugdloon m et twaalf procent ver
laagd. N atuurlijk  zijn dit geen populaire maatregelen 
geweest. W at wel te zien is dat de w erkloosheid onder 
jongeren eigenlijk van de politieke agenda is verdwe
nen. Schoolverlaters vinden de laatste jaren snel een 
baan. H oew el de gemiddelde baanzoekduur voor deze 
groep wel wat toeneem t.

M aar schoolverlaters m et een afgeronde opleiding vor
m en, relatief gezien, m et zo 'n  belangrijke probleem 
groep. Jongeren m et een afgebroken opleiding hebben 
het veel m oeihjker op de arbeidsm arkt. O m  degenen 
die geen baan hebben k unnen  vinden te helpen, is er in 
de nieuwe Algemene Bijstandswet een mogelijkheid 
opgenom en waarbij sociale diensten contracten  kun
nen afsluiten over opleidingsplannen en financiële 
stim ulansen. De sociale dienst, m et als uitkerm gsloket, 
m aar als ondersteuning om  een herstart te m aken op 
de arbeidsm arkt.

Hulp, waar die nodig is
H ulp  bij jongeren m et problem en is noodzakelijk. Na
tuurlijk  om dat dit ontsporingen later kan voorkom en, 
m aar ook uit m edem enselijkheid. U itval van jeugdigen 
m oet w orden tegengegaan, sociale binding m oet wor
den versterkt en de kansen m oeten w orden bevorderd. 
O m  dit te bewerkstelligen is het goed dat organisaties 
op regionaal niveau hun w erk op elkaar afstemmen. 
Lichte hulpvorm en, waar m ogelijk, sterke opvang 
waar die noodzakelijk is.

O m dat er m eer vraag naar dan aanbod aan opvang is, 
zijn er op dit m om ent serieuze problem en. Daarom 
k o m t er m eer geld beschikbaar. Daarm ee kunnen 
tenm inste 1500 plaatsen extra in de jeugdhulpverlening 
w orden gerealiseerd. T och m oet er nog veel gebeuren. 
Jongeren (of hun  ouders) die hulp  nodig hadden, kwa
m en vaak op een verkeerde plaats in de hulp terecht. 
H et veld was versnipperd. D o o r vanaf 1998 met een 
regionaal loket te werken hopen we dit probleem  op te 
vangen, zodat jeugdigen (en hun  ouders) daar terecht 
kom en, waar de hulp kan w orden geboden die voor 
hen noodzakelijk is.

Wat willen jongeren zelf?
N atuurlijk  zijn er politieke jongerenorganisaties, die 
regelmatig hun m oederpartijen bestoken met de nodige 
voorstellen. In ok tober 1997 zijn de u itkom sten van 
het N ationale Jongerenreferendum  verschijnen bij 
'C odenam e F u ture '. D it is een grote landelijke bijeen
kom st waar duizenden jongeren zich inzetten  voor het 
milieu. U it dat N ationale Jongerenreferendum , waar
100.000 jongeren aan meededen, b lijkt dat bijvoorbeeld 
67 procent van de jongeren best 25 gulden m eer over
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hebben voor hun spijkerbroek als die niet gemaakt is 
door kinderarbeid. Eenzelfde percentage van de jonge
ren zal geen fiets kopen van iemand, als ze het idee 
hebben dat deze fiets misschien wel gestolen is.

Eigenlijk hoeven we ons geen zorgen te m aken over 
normen en waarden. Jongeren weten zich staande te 
houden in een ingewikkelde samenleving. W at ik bij
voorbeeld bem oedigend vind, is dat 62 procent van de
zelfde jongeren vindt dat als hij werkloos is, hij best 
twee dagen per week vrijwilligerswerk wil doen, bij
voorbeeld voor gehandicapten of ouderen. Overigens 
zullen de u itkom sten van het referendum  gebruikt 
worden bij het N ationale Jeugddebat. Een dag, 
georganiseerd door het m inisterie van V olksgezond
heid, W elzijn en Sport, om  jongeren m eer bij de poli
tiek te betrekken.

Jongeren zijn de toekomst
Laten we er niet om heen draaien. Jongeren zijn de 
toekom st. Willen we een sociaal N ederland overeind 
houden  is het belangrijk dat de jongeren zijn toegerust 
op het dragen van verantw oordelijkheden in de samen
leving. O m  die twee w oorden w aaruit het w oord is 
opgebouw d waar te m aken. Toegerust om zich m te 
zetten  het sociale weefsel overeind te houden. Bijvoor
beeld om  de oudedagsvoorziening betaalbaar te hou
den. H et m oet m et zo zijn als de heer Bommel zegt: 
'L o o p  jij m aar voorop, dan kan ik je uit het moeras 
trekken , w anneer je soms van de weg af raakt.' We 
m oeten  voorkom en dat jongeren in het moeras gera
ken. Wie weet m oeten ouderen wel voorop lopen. Ik 
weet zeker dat jongeren de verantw oordelijkheid aan
kunnen  om  dan ook anderen uit het moeras te halen.

A h  D oelm an-P el is l id  v a n  de C D A -T w eede-K am erfrac- 
tie.

Laat j i j  je liberale 
stem horen?
Wordt dan lid van 
de LEf-redactie!
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Geld, het DNA van de economie + geldpolitiek 
+ grondpolitiek + parlement

D o o r  T r . R .M . B ro ck h u s

D e belangrijkste taak van LEF is het bieden van inspirerende visies over politieke onderwerpen. 
D e visie van de heer Brockhus op geld en w erkgelegenheid - één van de thema's van de vorige 
uitgave - wilde de redactie u niet onthouden.____________________________________________________

De probleemstelling van dit artikel is georiënteerd op het sociale functioneren van het geld. Vooral het productieve 
aspect van het geldstelsel met betrekking tot de werkgelegenheid wordt - in relatie tot de formule van Dr. Irving 
Fisher (1911) - in de context van de beschikbaarheid gebracht. Met name de plaatsbepaling van de primaire 
liquiditeit (M1) is de leidraad voor het vaststellen van de weg die geld aflegt. De weg waarlangs is het centrale 
thema van deze publicatie.

Met een geleidelijke benadering van het vaststellen van 
de massa in tijdselementen gevangen primaire liquiditeit 
willen wij u aantonen dat - ondanks de zeer grote toe
name van monetaire middelen in de samenleving in de 
afgelopen 35 jaar - er toch een geweldig tekort aanwe
zig blijkt te zijn voor productie en werkgelegenheid. 
Tegelijkertijd willen we aantonen dat de weg van het 
bezuinigen op de uitgaven in de collectieve sector niet 
zal kunnen leiden tot structurele verbetering van de 
financiële positie van de staat. Met name een teruglo
pende aggregatie van belastingopbrengsten als kwalita
tief aspect van de munteenheid, laat geen ruimte om op 
een sociale manier de overheidsfinanciën te saneren, 
zonder de lasten daarvan af te wentelen op de onderste 
lagen van de samenleving.
Wij willen een ieder die zich wil bezighouden met de 

economische gevolgen van de vele structuurwijzigingen 
in de circulatie van de primaire liquiditeit (M1) voor de 
samenleving, een uitgangspunt bieden om met aange
paste monetaire technieken betere, en vooral wat 
mensvriendelijker mogelijkheden tot sanering te bevor
deren. Allereerst zullen we een poging wagen met 
enige afstandelijkheid een aantal axiomas en begrippen 
opnieuw te benaderen, als waren het heel nieuwe be
grippen. Ogenschijnlijk lijkt dit ietwat simplistisch van 
opzet. Maar wij menen toch dat het de moeite waard is 
om het gereedschap eens te onderzoeken op de validi
teit en begripsvorming. Het verhaal zal leiden tot het 
introduceren van een kennelijk nog onbekende factor, 
die juist vanwege z'n vanzelfsprekendheid over het 
hoofd gezien kan worden.
Daarnaast willen we een aanvulling formuleren op de 

formule van Dr. Fisher. Hier en daar wordt dat op een 
ietwat prikkelende manier gedaan. Dit met het doei om 
een zo breed mogelijk lezerspubliek te interesseren 
voor de sociaal-economische aspecten van de werkelijk 
allesbepalende geldpolitiek van de staat en van de 
centrale bank.
Geld is in het handelen van vrijwel alle mensen het 

meest gebruikte begrip. Zonder er goed bij na te den
ken gaat men met geld om als met iets vanzelf
sprekends. Bovendien heeft iedereen er wel wat van op 
zak, op een rekening bij de bank of de giro. Geld is 
inmiddels het communicatiemiddel bij uitstek in alle

moderne culturen. Want geld verschaft informatie over 
de inspanningen die mensen doen om van grondstoffen 
en arbeid een eindproduct te maken. Bijvoorbeeld: een 
computer. Wanneer een product gemakkelijk en in 
grote hoeveelheden te produceren is, dan komt dat tot 
uitdrukking in de lage(re) prijs. Geld wordt daarom ook 
allereerst gezien als ruilmiddel met 'n tweede aspect in 
belangrijkheid, als schatvormer bij het sparen.
Bij het uitwisselen van geld voor een product uit de 

markt heeft het geld zijn volle dynamiek als ruilmiddel, 
waarbij het liquiditeitsaspect heel duidelijk tot uitdruk
king komt. De liquiditeit is bij een transactie met geld 
optimaal en wordt slechts vertraagd, c.q. verminderd, 
door gedragspatronen van de houder van het moment. 
Beschouwt en behandelt de houder het geld als een 
ruilmiddel, dan zal hij/zij het geld vrijwel onmiddellijk 
gebruiken om enig ander product aan te schaffen uit de 
markt van het aanbod. Beschouwt de houder het geld 
als een reserve of schatvormer, dan zal door zijn ge
drag het geld als liquiditeit worden onttrokken aan de 
beschikbaarheid van de gemeenschap Daarnaast 
wordt een deflatoire impuls- meestal tijdelijk - aan de 
economische constellatie afgegeven. Het zijn met name 
die deflatoire impulsen waarop de aandacht zich richt, 
om daarmee enige recessie-bevorderende krachten te 
kunnen ontdekken en begrijpen. We willen in dit artikel 
een ampele poging hiertoe wagen.

H et ontstaan van  het geld
Om ons zelf te kunnen begrijpen, hebben wij een per
spectief nodig dat z'n wortels heeft in de geschiedenis 
van onze cultuur. Om het onderwerp op een toch wat 
lichtvoetige wijze te benaderen gaan we anekdotisch te 
werk. door ons te verplaatsen in de veronderstelde ont
staansgeschiedenis van het geld als ruilmiddel.
De oorsprong van het geld ligt aan de voet van de 

berg Ararat in Turkije. Tot ca. 850 jaar voor Christus 
werd er goud - meestal in korrelvorm - gebruikt om 
handel te drijven. Het soortelijk gewicht van goud was 
voor de ijking ervan heel belangrijk. Om in die tijd te 
kunnen bepalen hoeveel echt goud er betaald moest 
worden voor de gedane handel, werd gebruik gemaakt 
van fijne weegschaaltjes. Ook de ontdekking van het 
vermogen tot drijven in water van dingen, door Archi-
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medes, werd vaak gebruikt om de echtheid te bepalen 
van het aangeboden goud. Want ook het zwendelen 
met geld is heus niet alleen van de laatste tijd. Het goud 
dat bij de rivierbedding van de berg Ararat werd gevon
den was bekend om zijn grote zuiverheid. Maar het 
zoeken ernaar kostte wel veel inspanning.
Op een zekere dag- zon 850 jaar voor Christus - had 

een van de autochtone Turkse goudzoekers de dag van 
zijn leven Zonder al te veel moeite vond hij een flinke 
Klomp goud (nugget), waarmee hij ter plekke geld 
schepping bedreef en economisch vermogen activeer
de. Want goud was in de cultuur van die tijd het criteri
um waarop de mens economisch respondeerde. Heden 
ten dage doen wij dit min of meer ook door heel een
voudig 'n betaalcheque uit te schrijven. Het enige ver
schil is dat het vermogen enige tijd later, bij het gebruik 
van cheques, verdwijnt met de afboeking op het tegoed 
van de bank- of girorekening.
De gelukkige vinder van die goudklomp sprong een 

gat in de lucht, en knoopte daar een vreugdedans aan 
vast. Dat bleek evenwel een riskante combinatie te zijn. 
Want in zijn vreugderoes zag hij de steen des aanstoots 
met liggen, en viel dan ook prompt op zijn gezicht. Per 
ongeluk schaafde hij daarbij met zowel de goudklomp, 
als met z'n gloednieuwe gouden ring over de onder
grond van zwarte leisteen. Zijn geluksgevoel ebde wat 
weg toen hij wat beteuterd naar de beschadigde ring 
stond te kijken, nadat hij was opgekrabbeld. De ring 
had hij pas 'n week eerder van een bekende goudsmid 
gekocht. Die had hem nog gezegd, heel voorzichtig te 
zijn met de ring. omdat deze van het zuiverste goud 
gemaakt was dat te vinden was. Zijn ring was daarom 
niet alleen heel mooi, maar ook heel erg zacht; juist 
vanwege de zuiverheid. De goudsmid had heel zijn eer 
en vakmanschap in de creatie van de ring gelegd en 
voor de kwaliteit daarvan stond hij verbaal garant.
Nu heeft de oplettende lezer wei kunnen opmerken 

dat onze Turkse goudzoeker niet op zijn achterhoofd 
gevallen was. Hij keek met wat spijt naar de twee grote 
krassen op de leisteen, die hij met zijn capriolen en de 
val gemaakt had. Tot zijn groeiende verbazing zag hij 
dat de kleur van die twee goudstrepen op de zwarte 
leisteen zeer sterk verschilde. Hij vroeg zich af hoe het 
mogelijk was, dat beide voorwerpen van zuiver goud 
toch twee verschillend gekleurde strepen - als natuur
kundige parameters - met zon grote afwijking konden 
produceren. Zijn wantrouwen begon te groeien ten 
aanzien van de ring. Hij was er absoluut zeker van dat 
de nugget van zuiver goud was. Hij trok ook de juiste 
conclusie, en begreep dat zijn ring niet van zuiver goud 
gemaakt moest zijn, en dat deze dus niet zo echt was 
als zijn goudsmid hem had laten geloven. Onze slimme 
Turk had met zijn oplettendheid de toetssteen ontdekt. 
Vanaf dat moment kon iedereen die het aangeboden 
goud niet helemaal vertrouwde, dit goud met een toets
steen heel gemakkelijk op echtheid controleren.
Nadat hij indringend met de goudsmid overlegd had - 

met de toetssteen als bewijs - moest deze toegeven dat 
de ring inderdaad niet helemaal echt was, en dat hij die 
vervalst had met goedkopere metalen zoals koper, zink 
en tin. De zwendelende goudsmid heeft nog weken 
daarna met krukken rondgelopen, en leverde sindsdien

alleen nog maar sieraden aan zijn klanten die van echt 
en zuiver goud werden gemaakt. De echtheid van het 
goud kon gegarandeerd worden, omdat er 'n mogelijk
heid was om die te controleren. In de oudheid was het 
de natuur met zijn fysische eigenschappen die de waar
de van het onvergankelijke goud en zijn schaarste 
garandeerde. Heden ten dage doen de centrale banken 
dit met beleid, waardoor tevens de noodzaak tot contro
le verder toeneemt.

D e munt in het geldstelsel en de circulatie 
Na de ontdekking van de toetssteen was het eerst 
mogelijk om een standaard-munt in te voeren, waarbij 
men zeker wist dat er niet gezwendeld was met het 
aangeboden goud; en bij onzekerheid maakte men een 
klein streepje op een toetssteen. Men kon dan zien of 
de munt echt was of niet. De meeste opgegraven oude 
munten vertonen afgesleten plekken door het gebruik 
van de toetssteen. De eerste munt met een vaste waar
de in de menselijke geschiedenis was de Lydische 
Stater, die als geld in de circulatie werd gebracht.
We stuiten hiermee op een ander begrip namelijk: de 

omloop van het geld. Ofwel: de geldcirculatie. Dit begrip 
heeft vele duizenden jaren gesluimerd in de economi
sche en monetaire wetenschappen. Eerst kort geleden 
werd door Irving Fisher (1911) het begrip van de snel
heid van het geld in de circulatie met een formule 
samengevat. Die formule werd als een fundamentele 
wetmatigheid erkend en in de theorie ingevoegd. Die 
wet houdt in dat er een directe relatie bestaat tussen de 
in de samenleving aanwezige geldmassa - met een 
specifiek prijspeil als resultaat - en de snelheid van die 
massa. De overheid was daardoor feitelijk goed in staat 
om een zo stabiel mogelijk prijspeil te handhaven. Door 
een evenwichtig monetair beleid kon de inflatie dan 
redelijk in de hand worden gehouden. Een klein voor
beeld kan dit duidelijk maken.

Barteria en het prijspeil
Op een eiland in de Utopische Oceaan zijn er bij de 
bevolking al eeuwenlang precies duizend goudstukken 
in omloop. Deze waren ooit door de bemanning van 
een handelsschip van de VOC geruild voor een oogst 
barternoten. Het is evenwel opvallend dat er sinds die 
tijd in de Nederlanden zich een Gouden Eeuw ontwik
kelde, die kennelijk het gevolg was van ruilhandel. 
Ruilhandel is een erg oude vorm van handel, waarbij 
géén gebruik van geld wordt gemaakt, of dat dit über
haupt aanwezig behoeft te zijn. Althans internationaal; 
zodat welvaart en werkgelegenheid zich los van 't geld 
lijken te kunnen manifesteren wanneer de betreffende 
souvereiniteitsgebieden maar ver genoeg van elkaar 
verwijderd zijn.
De Barterianen produceren per jaar 2000 pakketten 

levensmiddelen om van te leven. Door het typische 
gedrag van de Barterianen met het geld, heeft de geld
massa op Barteria - 1000 goudstukken - een omloop
snelheid van tien per jaar. Dat houdt in dat de 
goudstukken van de Barterianen gemiddeld tien maal 
per jaar van eigenaar verwisselen in het betalingsver
keer. Het Bruto-Nationaal-Product (BNP) is dan 10 x 
1000 = 10.000 p.j. Aan goederenvolume produceren zij
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2000 levensmiddelenpakketten, zodat wij de handels- 
prijs van een pakket volgens de formule van Irving 
Fisher kunnen vaststellen, door het BNP te delen door 
het aantal levensmiddelenpakketten (volume). De han- 
delsprijs wordt dan: 10.000 / 2000=5(goudstukken). Per 
pakket betalen de Barterianen dus 5 goudstukken, als 
nominale prijs binnen hun productie- en distributiepro
ces. Zou echter door het gedrag van de Barterianen de 
snelheid van het geld bijv. twee maal zo hoog zijn, dan 
zou het prijspeil twee keer zo hoog moeten worden bij 
een gelijkblijvende productiviteit. Kijk maar: 20 (snel
heid) x 1000 (geldmassa) = 20.000 (BNP) Het prijspeil 
wordt: 20.000 (BNP) : 2000 (pakketten) = 10 (goudstuk
ken)
De Barterianen moeten dus bij een hogere snelheid 

van het geld een hogere prijs - in dit geval het dubbele - 
betalen voor het zelfde product. Voor de welvaart en de 
werkgelegenheid maakt het evenwel niets uit. Voor het 
nominale prijspeil is de snelheid van het geld en de 
hoeveelheid daarvan van vitaal belang. Elke verande
ring in de snelheid ervan, heeft zowel bij versnelling als 
bij vertraging grote gevolgen voor de vermogensver
houdingen in de economie.
Bij het bovenstaande voorbeeld zijn wij er wel van 

uitgegaan, dat al het geld in de economie van Barteria 
als ruilmiddel wordt benut, en met als schatvormer voor 
het sparen In dat geval zou door het spaargedrag een 
deel van het geld op Barteria stilliggen (als reserve voor 
de spaarders) en daarmee tijdelijk onttrokken worden 
aan het productieproces, de werkgelegenheid en de 
welvaart, waardoor onvermijdelijk een economische 
recessie zou moeten ontstaan. Met dit model beschik
ken de Barterianen dus over een volledige en vrijwillige 
werkgelegenheid naar behoefte. Het ligt dan ook in de 
Utopische oceaan, zodat een werkbezoek helaas on
mogelijk is.

Het dodelijke sparen
Niets menselijks is de Barterianen echter vreemd. Ook 
zij worden geplaagd door angstgevoelens van onzeker
heid voor de toekomst. En met de slogans: leg wat opzij 
voor later! en Een appeltje voor de dorst is nooit weg!, 
wordt door een slimme vogel het sparen als remedie 
voor die onzekerheid gepropageerd. Deze slimmerd 
ziet een gat in de markt voor een nieuw handeltje, nl.: 
de geldhandel.
De kersverse, in driedelig-grijs-verpakte geldhandelaar 

gaat zeer marktgericht het nut van het sparen verkondi
gen, en hij belooft aan mensen die willen sparen zelfs 
een extra arbeidsloos inkomen. Een bijzonder soort 
inkomen, waarvoor dan geen inspanning geleverd 
behoeft te worden, en dat gebaseerd is op hebzucht en 
onverzadigbaarheid van bezit. We noemen het deftig 
rendement op vermogen. De geldhandelaar verklaart 
omstandig het nut van zijn functie, om geld dat sommi
ge burgers eventjes niet nodig hebben, middels zijn 
betrouwbare tussenkomst tijdelijk ter beschikking te 
stellen - en onder degelijke garanties - aan andere 
burgers, die eventjes iets tekort komen. Op het eerste 
gezicht een uiterst zinvolle en zelfs sociale bezigheid. 
Maar wat niemand besefte was, dat plotseling elke 

beschikbaarheid van geld een kostprijs met zich mee

bracht. En niet alleen dat. Ook de kwaliteit van het geld 
als ruilmiddel vervaagde daardoor. Er werd een nieuwe 
functie aan de werking van het geld toegevoegd, en 
wel: de financieringsfunctie of kapitaalfunctie. Ogen
schijnlijk leek er niet zo veel te veranderen, behalve dat 
nu rente betaald moest worden voor het ter beschikking 
krijgen van geld. Toch was er meer aan de hand dan 
alleen dat. Er waren twee fundamentele 
structuurveranderingen ontstaan in de opbouw van de 
financiering van de samenleving. Ten eerste werd er 
door het bieden van een rentevergoeding door de geld- 
vragers op het tot dusver rustend vermogen van derden 
een beroep gedaan om schaarse liquiditeit ter beschik
king te krijgen op plaatsen in het systeem waar voor
heen geen geldvermogen nodig was. Bijvoorbeeld door 
de invoering van nieuwe financiële structuren in de 
economie. Zoals: een salarissysteem in plaats van een 
weekloonsysteem, een giraal betalingsverkeer in plaats 
van een contant betalingsverkeer, of de invoering van 
inkomensoverdracht via belastingen, of investeringen in 
de publieke sector.
Ten tweede, dat het bieden van rentevergoedingen 

voor overtollige koopkracht in spaarmiddelen derden 
stimuleerde om vermogens die anders veel directer als 
productiemiddel of voor de besteding gebruikt zouden 
worden, nu zonder risico en zonder productie- 
doelstelling (onder beperkende omstandigheden en 
garanties) terug te laten plaatsen in de samenleving in 
de vorm van kapitaal. Allebei dragen ze bij tot een 
verhoging van het prijsniveau, die niet ontstaat uit een 
inflatoire geldcreatie, maar uit een structurele kostprijs
verhoging van het basis-productiemiddel: het geld zelf.
Door deze ontwikkeling ontstond er in eerste instantie 

een sterke vertraging in de omloopsnelheid van het 
geld, vanwege het oppotten van geld voor een rentever
goeding. Daardoor werd het geld over de gehele breed
te van de economie teruggetrokken: terwijl tegelijkertijd 
geld slechts wederkeerde in het productieproces op 
plaatsen waar voldoende waarborgen en rendement 
geboden werd. Er ontstond vrijwel overal een tekort aan 
middelen, waardoor nog beschikbare liquiditeit een 
maximale versnelling onderging. Wat op zichzelf weer 
consumptie uitlokte, die met vreemd vermogen gefinan
cierd kon worden. Het renteniveau steeg zo verder om 
het als maar toenemende tekort in de geldmarkt te 
compenseren, waarvoor- juist door het toepassen van 
de formule van Fisher -door de centrale banken geen 
ruimte geboden werd.
Door dit proces ontstond een beleggingsspiraal in 

betaalmiddelen die een zelfversterkende verlamming 
van de economische ontwikkeling uitlokte. Het stimu
leerde mensen om niet meer in productiemiddelen te 
investeren of te besteden, maar steeds meer te beleg
gen in niet-productieve activa, waarvan het rendement 
beslist wèl uit de productie moet komen. Zolang de 
economie door groei nog voldoende activa produceert 
blijft deze negatieve ontwikkeling vrijwel geheel onzicht
baar, met een zeer ruime liquiditeitscreatie aan de 
aanbodzijde van de economie. Die laatste valt evenwel 
onmiddellijk weg wanneer er stagnatie optreedt in de 
groei; wat een toenemende werkloosheid tot gevolg 
heeft. De gedragsverbondenheid wordt hiermee goed
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zichtbaar, en het geheel daardoor nog gecompliceer
der
Voor Barteria ontstond er een verkrampte situatie in 

de economie. Dit, doordat een deel van de geldmidde
len niet meer ter beschikking stond van de productie en 
de werkgelegenheid - maar in sterk toenemende mate 
aan de communicatie en de integrale liquiditeit - waard
oor uitval van productie en de er bij behorende 
werkloosheid ontstond. De daaruit voortvloeiende 
kostprijsverhogingen wezen er volgens de theorieën op 
dat er sterke inflatoire ontwikkelingen gaande waren. 
Deze dienden natuurlijk met liquiditeitbeperkende maat
regelen ingedamd te worden, want de waarde van de 
munt heeft - althans voor de spaarders onder hen - een 
veel hogere prioriteit dan de werkgelegenheid en het 
weizijn van de medeburgers. Het resultaat van het 
restrictieve beleid was echter geheei anders dan op 
grond van inzichten te verwachten was. Een averechts 
effect was het gevolg, met een steeds verder stagneren 
van de economie.

K apitaal en vermogen
Zolang het geld nog de functie van ruilmiddel bezat, 
waren zowel de kapitaalsfunctie als de vermogensfunc- 
tie ervan onverbrekelijk met elkaar verbonden, als de 
keerzijden van een en dezelfde munt. Door de splijt
zwam van het financieren gingen de kapitaalsfunctie 
(bezit en macht) en de vermogensfunctie (productie en 
consumptie) ieder een eigen leven leiden. De kapitaals- 
functie maakte zich los van het geld (en daarmee van 
de culturele erfenis als sociale kracht) en werd daard
oor geprivatiseerd. Deze kracht richtte zich niet meer 
uitsluitend op de samenleving als geheel, maar in sterk 
toenemende mate op de individu. Een deel van de 
collectieve macht verplaatste zich daarmee eveneens 
naar de individu, waardoor meer ongelijkheid ontstond 
tussen de mensen.
Het kapitaal kreeg via de moderne financiële kanalen 

een vrijwel onbeperkte bewegingsvrijheid om zich bin
nen enkele uren elders op de aardbol te nestelen. Want 
kapitaal zoekt die plaatsen op in de wereld waar het 
hoogste risicoloze rendement snel te behalen is. Het 
kapitaal bekommert zich als abstracte factor niet om de 
maatschappelijke en sociale verhoudingen. Het komt en 
het gaat al naar believen van de ik-gerichte eigenaars. 
De speculatie op de beurzen is er een mooi voorbeeld 
van. met als absolute topper de geld- en kapitaalmarkt. 
De vermogensfunctie van het geld is echter heel wat 
trager en is meer mens- en plaatsgebonden.
In het vermogen bevinden zich de productie en de 

consumptie met de erbij behorende werkgelegenheid 
als welvaartsbron. Maar alleen dan, wanneer deze 
functies actief en risicodragend worden ingezet en 
aangewend. Statisch vermogen in grond, gebouwen of 
verzamelaarsobjecten, leveren geen of slechts heel 
weinig bijdrage aan de economische ontplooiing van de 
samenleving Slechts wanneer de kapitaalsfunctie en 
de vermogensfunctie beide samengaan - waardoor 
liquiditeit ontstaat - heeft dit een sociaal en algemeen 
gericht maatschappelijk nut. Het particuliere belang ligt 
daarmee in het verlengde van het algemene belang. 
Daarom is een hoge reële rente zowel voor de staat als

voor de meeste burgers budgettair - maar ook psycho-- 
economisch - als uiterst ongewenst te beschouwen

Liquiditeit
De liquiditeit - in welke vorm dan ook - en de snelheid 
daarvan bepalen de nationale productie en de welvaart 
van de samenleving. De verdeling van die welvaart ligt 
voornamelijk in handen van de sociale partners en van 
de politiek. Kapitaalvormende besparingen verzwakken 
in eerste instantie de werkgelegenheidscheppende 
vermogensfunctie van het geld, omdat de werk- en 
welvaartcreërende koopkracht naar de toekomst wordt 
verplaatst door diegenen die nog sparen kunnen en/of 
sparen willen. Het omgekeerde gebeurt evenwel ook 
Zoals bij het financieren met een hypotheek van een 
nieuw te bouwen pand. Met name het sparen in de zin 
van oppotten beperkt - los van de behoefte - niet 
slechts het niveau van de welvaart van de spaarder 
zelf, maar veroorzaakt ook, en gelijktijdig, een beper
king van het inkomen en de mogelijkheid van 
werkgelegenheid van zijn medemens. Transmigratie 
van werkgelegenheid tussen de generaties (door te 
veel sparen en/of teveel financieren) kan de sociale 
stabiliteit verstoren met gemakkelijk vermijdbare verar
ming op grote schaal. Traditioneel sparen remt de 
geldcirculatie af, waardoor er in het risicodragend markt 
segment minder liquiditeit ter beschikking is. Met als 
gevolg: een afnemende economische activiteit met een 
vanzelfsprekende vermindering van de werkgelegen
heid; etc., etc....!
Het is dan ook een erg plezierige ervaring om ruim 

een jaar na de eerste publicatie van Geld, het DNA van 
de economie via de pers te vernemen, dat het Ministe
rie van Financiën middels de OESO tot dezelfde bevin
dingen is gekomen door te stellen: dat er teveel ge
spaard wordt in nederland
De publicatie in de krant van 6 augustus 1987, laat 

hierover geen enkele twijfel bestaan. Wat in ditzelfde 
artikel ook nog vermeld wordt, is het standpunt van 
onze regering - en in weerwil van die voornoemde 
stellingname - dat het Ministerie van Financiën tevens 
pleit voor het sparen op de uitgaven en de investerin
gen van de overheid; welk standpunt toch als heel 
verwarrend en tegenstrijdig gekenschetst moet worden 
Want hier blijkt duidelijk dat er sprake is van een contra
dictio in terminis. Het zal ons buitengewoon benieuwen 
welke verklaring het Ministerie van Financiën zal geven, 
om de onevenwichtigheid in dit ingenomen standpunt te 
onderbouwen. Hoewel wij het zeer nadrukkelijk met het 
eerste deel van de stellingname eens zijn. Het is zeker 
altijd toe te juichen wanneer een ministerie opeenuiterst 
interessant gebied - als dat van de monetaire politiek - 
op de universiteiten voorop blijkt te lopen. Een waar 
unicum !

Toch m aar financieren
Om het economie-remmende gedrag van de mensen te 
compenseren kan de functie van het financieren hier 
toch wel uitkomst brengen, en de economie daardoor 
alsnog geactiveerd worden. Dit, omdat met het financie
ren - op basis van rekening - hiermede kunstmatig toch 
een economische en productieve activiteit op gang
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gebracht kan worden. Die financiële functie stelt ons in 
staat om een voorschot te nemen op de toekomstige 
productiviteit, als tegenprestatie voor het gefinancierde. 
De financieringsfunctie bevordert de circulatie van het 
geid en vergroot de liquiditeit, de koopkracht, de 
werkgelegenheid en het inkomen van de burger en van 
de staat. Kortom, een lofrede op het financieren dus. 
Alleen de methode ervan staat nog ter discussie. Voor 
risicoloos financieren kan men vrijwel overal terecht. 
Maar daar kun je nauwelijks enige economische groei 
en werkgelegenheid van verwachten. We moeten het 
hebben van risicodragend kapitaal, en dat in het actieve 
en productieve liquiditeitsnet van de geldcirculatie lok
ken. De prijs die men moet betalen aan de bezitters van 
het kapitaal - en dit weer om te laten zetten in liquiditeit 
- wordt in hoge mate bepaald door de geldpolitiek van 
de overheid. Want los van buitenlandse invloeden kan 
de overheid rechtstreeks stimulerend optreden met 
overheidsinvesteringen, en daarmee de zo noodzakelij
ke financieringsbereidheid van de spaarder bevorderen.
De hoge kapitaalskosten voor de samenleving (rente

betalingen over de staatsschuld ten gunste van het 
met-productieve sparen) drukt in een toenemende mate 
op de begroting van de overheid. Later zal het nage
slacht - onze eigen kinderen dus - de rekening aange
boden krijgen van deze generatie (via de rente) over 
door ons opgebouwd kapitaal. Enerzijds zal deze gene
ratie het nageslacht parasitair van zeer veel 
werkgelegenheid voorzien, terwijl we anderzijds die 
werkgelegenheid ook laten betalen door onze dan 
werkende kinderen middels renteverplichtingen, belast
ingen en in de hogere prijzen. De slogan: werk gaat 
boven inkomen, uit het conservatief-bezittend spectrum 
van onze maatschappij, toont duidelijk aan voor wie het 
werk bedoelt is, en voor wie het inkomen. Een heel 
zware last die door deze generatie opgelegd wordt aan 
de bezitlozen van vandaag, met bezuinigingen en kor
tingen. en aan de komende generaties met het opeisen 
van rente, waarbij de inflatie laag en de reële rente zo 
buitengewoon hoog worden gehouden.

De geldpolitiek
Wanneer de overheid bewust of onbewust een krap- 
geldpolitiek voert - of exacter gesteld: een verkrappen- 
de liquiditeitspolitiek voor het bestrijden van die ge
vreesde inflatie - dan kan reeds een kleinere niet waar
genomen verandering in de structuur van de geldcircu
latie de broze verhouding tussen kapitaal en vermogen 
verstoren. Daarbij kunnen grote economische proble
men ontstaan. Werkloosheid, armoede en begrotingste
korten zijn (naast een sterk oplopende staatsschuld) 
dan directe gevolgen van een beleid dat gebaseerd is 
op verouderde inzichten en kennis. Het is zeer zeker 
geen overbodige luxe om te proberen gevestigde 
theorieën eens kritisch te bezien; ook al wordt hiertegen 
weerstand geboden door gevestigde belangen. Het 
middeleeuwse wereldbeeld van Copernicus met zijn 
heliocentrische stelsel was aanvankelijk ook niet wel
kom bij de magistratuur van die tijd. Mogelijk ondervin
den wij hetzelfde met aspecten van het geld. Met be
grippen als ruilmiddel en rente, die toch anders lijken uit 
te werken dan wordt aangenomen.

We kunnen daarom het beleid van de overheid ook 
toetsen aan enige voor de hand liggende criteria. Op
pervlakkig gezien lijken de gestelde vragen mogelijk 
wat naïef. Maar het probleem van eenvoudige vragen is 
vaak, dat de beantwoording daarvan wel eens veel 
moeite kan kosten. We willen eveneens proberen enige 
nieuwe begrippen te formuleren, en daarmee tegelijk de 
denkrichting aangeven, waarbij het begrip M1 - de 
primaire liquiditeit - bekend wordt geacht.

1) Hoe groot is het witte circuit ?
de totale cumulatieve lineaire weg welke M1 aflegt

2) Hoe groot is de collectieve liquiditeitsmassa ?
het totaal aan M1 dat overheid en banken produceren

3) Hoe groot is de particuliere liquiditeitsmassa ? 
het totaal van substituut-M1 door interne verrekening

4) Hoe groot is de snelheid van de integrale liquiditeits
massa ?
collectieve + particuliere geldmassa

5) Welk percentage van de integrale liquiditeit is be
schikbaar voor de werkgelegenheid ?
collectief M1 + particuliere substitutie van M1

6) Welk percentage van de integrale liquiditeit is pro
ductief voor de staatsinkomsten ?
als genererende factor voor belastingopbrengsten

Voor de meeste mensen zijn deze criteria wat te on
grijpbaar om ze snel te doorgronden, maar voor de 
vaklui kunnen ze waarschijnlijk een uitdaging zijn. en 
daarom interessant om de tanden er eens in te zetten 
Mogelijk kunnen we dan tevens een bijdrage leveren 
aan het zo gewenste soc/aa/-economische herstel. !

Irving Fisher
De Amerikaanse econoom Irving Fisher introduceerde j 
(1911) een nog niet onderkende natuurlijke wetmatig
heid in de economie, welke nu als vanzelfsprekend 
wordt gezien. Namelijk: de snelheid van het geld. en de 
directe relatie van die snelheid met het prijspeil Deze 
eenvoudige en ook goed begrijpbare wet heeft een zeer 
grote invloed gehad op de geldpolitiek van de centrale j 
banken. Deze wet luidt als volgt: hoeveelheid geld x 
omzetsnelheid prijspeil = productievolume \
Met deze formule kon een degelijk beleid gevoerd 

worden om de inflatie te beteugelen. Zoals uit de formu
le blijkt, bezag Fisher het geld heel duidelijk als een 
ruilmiddel. Maar zoals uit de beschouwing tot nu toe is 
gebleken, zijn we terughoudend met het begrip ruilmid
del.
Doordat er in de afgelopen decennia grote structuur

veranderingen hebben plaatsgevonden in de economie, 
denken wij (verwijzend naar het voorafgaande) dat 
deze formule niet helemaal meer geldig is We denken 
dat er iets aan toegevoegd zou moeten worden We 
menen, dat nog een andere wetmatigheid een grote rol 
speelt in de economie, die tot nu toe over het hoofd 
gezien lijkt te zijn. Namelijk: de weg.
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Wij denken dat net als de snelheid, de weg, en de 
lengte van deze weg, een uiterst belangrijke factor 
vormt binnen de financieringsstructuur van de maat
schappij. Wanneer door welke reden dan ook de weg 
die het geld moet afleggen langer wordt dan voorheen, 
en de snelheid van het geld blijft hetzelfde, dan ontstaat 
er een structureel tekort in de geldmarkt.
Het geld kan in dat geval en bij een bepaalde snelheid, 

met meer elke functie afwikkelen, en zal de plaatsen in 
de economie met de zwakste aantrekkingskracht dan 
met meer kunnen bereiken. De gevolgen hiervan voor 
de productie, de werkgelegenheid, de belastinggene- 
ratie en toenemende sociale kosten, zijn evident. Door 
dit proces wordt er een enorme spiraal van steeds 
verdere onttrekking van algemene liquiditeit aan de 
marktsector op gang gebracht, die slechts met een zeer 
sterk liquiditeit-verruimende geldpolitiek afgestopt kan 
worden. Een zodanige geldpolitiek wijkt bijzonder sterk 
af van de internationaal gehanteerde theorieën, met de 
wet van Irving Fisher als uitgangspunt voor de 
inflatiebestrijding. Enige verwarring met het bekende 
Keynesiaanse model kan daarbij gemakkelijk ontstaan.

Het w itte  circuit
Om duidelijk te maken wat wij bedoelen met het subjec
tieve begrip witte circuit, nemen wij een heel aanschou
welijk voorbeeld uit de autorace-sport. We houden het 
dicht bij huis, en nemen Zandvoort als voorbeeld dat 
een circuit heeft met een weglengte van 8 km. Wanneer 
er in een race een fraaie, met reclame volgeplakt bolide 
aan uw tegen de milieuverontreiniging geharde neus 
voorbijflitst, dan vindt u het de gewoonste zaak van de 
wereld dat zon machine snelheid heeft. En als het maar 
even kan, liefst nog veel ook. U weet dat zon projectiel 
een vermogen aan investeringen zal vergen, en dat er 
peperduur onderhoud nodig is om het ding op het circuit 
te houden. U weet ook, dat de weg niet zomaar uit de 
lucht is komen vallen om de race-monsters daar over
heen te laten razen. U weet eveneens dat er tijd nodig 
is om die acht kilometers zo snel als maar mogelijk is af 
te kunnen leggen.
U betaalt ervoor om dat dan allemaal en tegelijkertijd 

te kunnen zien. Wanneer u maar één van de aange
haalde onderwerpen weg zou laten - zoals bijvoorbeeld 
de tijd of de weg - dan had u er beter aan gedaan om te 
gaan vissen, want dan zou een race absoluut niet mo
gelijk kunnen zijn. Tien rondjes Zandvoort van acht 
kilometer, geven 10 x 8 km = 80 km kijkplezier. Het lijkt 
misschien wat al te simplistisch, maar in het economi
sche gedrag van de mens werkt het toch ook zo. De
zelfde natuurwetten zijn er van kracht, al kan men die 
tijdelijk wat buigen. In de economie legt het geld - net 
als de auto op Zandvoort - een bepaalde weg af, het
geen een heel specifiek resultaat oplevert. Met het 
circuit van Zandvoort is het van vitaal belang, dat een 
bolide op het 8 km lange circuit rondes maakt van 
eveneens 8 km. Doet zon ding dat niet, dan kunt u 
zeker zijn dat er brokken gemaakt worden. Met het geld 
als medium van transport is het eigenlijk precies het
zelfde.
Wanneer de weg die het geld af moet leggen langer is 

dan het geld aankan, dan zal het geld delen in de eco

nomie moeten overslaan. Er gebeurt dan eigenlijk het
zelfde als bij de hartinfarct: er sterft een stukje af Het 
bloed van de economie bereikt dan niet meer alle delen 
van onze samenleving, waardoor er problemen ont
staan. Voor de economie betekent dit faillissementen 
en werkloosheid, en een oplopend prijspeil door uitval 
van productie met snel toenemende sociale kosten; wat 
een groeiende staatsschuld rechtstreeks tot gevolg 
heeft. De deflatoire ontwikkeling wordt dan nog verder 
versterkt door een restrictieve monetaire politiek.

D e verm aledijde rente
Omdat internationaal dezelfde beleidsnormen gehan
teerd worden bij de geldpolitiek, ontstond er niet alleen 
in Nederland een tekort aan geldmiddelen in de econo
mie. Met als gevolg, dat die tekorten de rente sterk 
omhoog dreven om het kapitaal te verlokken risicodra
gend bij het bedrijfsleven, en niet-risicodragend bij de 
Staat in de geldmarkt te circuleren.
Maar een tekort blijft een tekort. Of dat nu kapitaal is 

of geld, of beide, het helpt geen zier als het probleem 
niet bij de wortel wordt aangepakt. Ook het internatio
naal tegen elkaar opbieden van steeds hogere rente
vergoedingen - om maar financiële middelen ter be
schikking te krijgen - gaat altijd ten koste van diegenen, 
die door omstandigheden buiten de eigen verantwoor
delijkheid in een financieel zwakkere positie terecht zijn 
gekomen. Op grond van gedragspatronen en regelge
ving ontstaat zon tekort allereerst in het bedrijfsleven, 
waarbij de geldmiddelen structureel onttrokken blijven 
aan de werkgelegenheid en de productie.
In elk geval betekent een hoog renteniveau niet alleen 

een hoge kostenpost voor het bedrijfsleven, voor de 
burgers en de overheid - ten gunste van niet— 
productieve beleggers - maar ook een sterke infla- 
tie-opdrijvende factor, door productiebeperking en 
sociale kosten die additioneel in de prijzen verwerkt 
moeten worden.
Met de huidige economische structuur blijkt een ho- 

ge-rente-beleid van De Nederlandsche Bank N V. zelfs 
rechtstreeks in strijd te zijn met de statuten van diezelf
de Nederlandsche Bank N.V., omdat een krapgeldpoli- 
tiek in de huidige monetaire structuur sterk 
inflatie-bevorderend uitpakt; wat hiervoor duidelijk tot 
uitdrukking kwam. Het merkwaardige verschijnsel deed 
zich namelijk voor, dat een politiek van inflatiebestrij
ding - met deflatoire doelstelling - het prijspeil juist liet 
stijgen. (Het woord inflatie staat hier los van het stijgen 
van het prijspeil). Het verschijnsel inflatie op zich wordt 
er niet bepaald duidelijker op, zodat hierover dieper 
nagedacht moet worden.
Geheel tegen elke verwachting en de bedoeling van 

het beleid in, veroorzaakte de inflatiebestrijding een 
koopkrachtdaling die ten dele zichtbaar bleef (met een 
weliswaar afvlakkende prijsspiraal), maar verder on
zichtbaar voortwoekerde als een veenbrand. Met het 
derven van winsten door het bedrijfsleven, en door het 
gedwongen investeren in het liquiditeitsnetwerk van de 
economie, verzwakte de economische capaciteit van de 
primaire geldmassa M1. Dit gold zowel voor de beschik
bare koopkracht voor bestedingen en investeringen 
Maar ook: het inleveren is een vorm van inflatie die in
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dat er een verandering in de kwalitatieve productiequo- 
te van de munt heeft plaatsgevonden. Wat betekent, 
dat in een zekere tijdspanne de productiecapaciteit van 
het geld structureel kan veranderen; en daarmee even
eens het werkgelegenheid onderhoudend vermogen 
van het geld. En daardoor ontstaan negatieve ontwikke
lingen zoals in de huidige situatie.
Deze ontwikkeling werkt eveneens negatief uit op de 

begroting van de staat. Het is dan ook niet zozeereen- 
zaak om de staatsuitgaven te beperken - die inkomen 
voor de burgers en belastingopbrengsten voor de staat 
tot gevolg hebben - maar het is veeleer een kwestie van 
verbreding van de basis voor de belastingheffing, waar 
door er dan als vanzelf meer staatsinkomsten uit het 
circulatieproces van M1 gaan ontstaan, zodat het 
begrotingstekort automatisch afneemt. De ingeslagen 
weg van het vergroten van de primaire liquiditeitsmassa 
is het enige alternatief om tot herstel van de economi
sche groei te kunnen komen. Het bepalen van de plaats 
in de economie waar deze noodzakelijke geldschepping 
in de markt gebracht moet worden, is duidelijk een 
politieke verantwoordelijkheid. We geven echter wel de 
voorkeur aan een nog nieuw te vormen fonds, dat ook 
startende ondernemers - a fonds perdu - in staat stelt 
creativiteit en vindingrijkheid in daden om te zetten; en 
daardoor met een redelijke kans op succes de samen
leving van producten en diensten te voorzien.
Het bankwezen kan dan in tweede instantie de parti

culiere financieringen verzorgen van de groeiende 
ondernemingen, die reeds enig eigen vermogen heb
ben opgebouwd. Omdat het gebrek daaraan nu nog 
teveel een belemmering vormt voor de financiering van 
de starter. Deze is meestal rijk aan idealen, doch te arm 
aan middelen om met kans op succes bij de bankier te 
proberen een beetje M1 lost te peuteren. Hetgeen hem 
zonder de steun van eigen vermogen vrijwel zeker met 
zal lukken; helaas !!
Zelfs politici die dagelijks met de werkgelegenheids- 

problematiek bezig zijn. hebben onvoldoende oog voor 
de mogelijkheden van het laten ontstaan van werkgele
genheid. door de financiering daarvan niet op de voor
grond te plaatsen. Zij richten het oog nog teveel op het 
dwangmatig tewerkstellen van mensen in een onderge

schikte positie. Het probleem ligt echter elders: bij werk
loos kapitaal!!

D e form ule van  Fisher-Brockhus 
Het lijkt ons zinnig om de formule van Fisher eens te 
toetsen aan de actualiteit, en een aanpassing te bestu
deren. De liquiditeitsbehoefte van de samenleving kan 
daardoor doorzichtiger worden. De formule van Fisher 
zal naar ons inzicht moeten worden uitgebreid met een 
factor die de wegiengte van M1 aangeeft, zodat een 
betere benadering van de werkelijke liquiditeitsbehoefte 
van de samenleving als geheel tot uitdrukking kan 
komen.
De formule zou er dan als volgt uit kunnen zien: BNP 

witte circuit behoefteniveau = prijspeil x snelheid M1 x 
geldmassa M1. De liquiditeitsvoorziening van de maat
schappij zal in onze visie naar dit behoefteniveau moe
ten groeien om de volledige vrijwillige werkgelegenheid 
te kunnen herstellen; en daardoor het begrotingstekort 
als vanzelf te laten verdwijnen. Het deels ontprivatise- 
ren van de liquiditeitsvoorziening van de maatschappij 
zal door de overheid met voortvarendheid ter hand 
moeten worden genomen. Met een doortastend hande
len kan voor de binnenlandse markt dan voldoende 
vermogen vrijkomen voor de werkgelegenheid en de 
welvaart. Een integraal herstel van de economie kan 
dan bewerkstelligd worden. Ook internationaal kunnen 
wij een zekere bijdrage leveren door kennis over te 
dragen aan anderen.

Ps: Deze formule is - net als die van Fisher - geba
seerd op een tautologisch uitgangspunt. Ze is hrm 
khaar als beleidsinstrument, om m grote lijnen de 
geldpolitieke aspecten te kunnen beoordelen op de 
effectiviteit. Men kan er maximalisatie mee nastre
ven van de latent aanwezige maatschappelijke rijk
dom.

Rob Brockhus is secretaris van de Sociale Databank 
Nederland.
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